خبرنامه معاونت اداری ،مالی و مدیریت منابع دانشگاه علم و فناوری مازندران،
سال دوم ،شماره پنجم ،پاییز 1396

آنچه در این خبرنامه می خوانیم..

 پیشگفتار
 گزیده فعالیتها و اخبار حوزه معاونتی

 گزیده فعالیتها و اخبار حوزه مدیریت برنامه ،بودجه و تحول اداری و بهره وری
 گزیده فعالیتها و اخبار حوزه مدیریت امور اداری و پشتیبانی

 گزیده فعالیتها و اخبار حوزه مدیریت امور مالی
 گزیده فعالیتها و اخبار حوزه اداره امور حقوقی ،قراردادها و پاسخگویی به شکایات

 گزیده فعالیتها و اخبار حوزه امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

پیشگفتار:
دانشگاه به عنوان يکی از حساسترين بنيادهای هر جامعه همواره محل
تعليم و تربيت نيروی جوان بوده است .واضح است که همواره برای نيل به
اهداف بزرگ تالشهای بزرگی نيز مورد نياز است .دانشگاه علم و فناوری
مازندران هم به عنوان تنها دانشگاه دولتی شرق استان مازندران اهداف
بزرگی را پيش رو دارد که برای تحقق اين اهداف نيازمند همکاری و تالش
واحدهای مختلف اجرايی میباشد.
معاونت اداری و مالی دانشگاه علم و فناوری مازندران نيز به سهم خود و با
هدف فراهم نمودن زمينه الزم در استفاده بهينه از منابع انسانی و منابع
مالی دانشگاه سعی در پيشبرد اهداف دانشگاه در کمترين زمان ممکن را
دارد.
مهدی کشاورزیان
سرپرست امور کارپردازی دانشگاه

گزیده فعالیتها و اخبار حوزه معاونتی

شرکت در سومین نشست معاونین اداری و مالی دانشگاهها و روسای
پارکهای علم و فناوری منطقه  2کشور در دانشگاه گلستان
سومين نشست معاونين اداری و مالی دانشگاهها و روسای پارکهای علم و فناوری
منطقه  2کشور ،چهارم آذر ماه سال  1396در دانشگاه گلستان با حضور معاونين اداری و
مالی دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری استانهای گيالن ،گلستان و مازندران برگزار شد.
در اين نشست دکتر هزارجريبی در سخنان خود" ،اقتصاد مقاومتی" را بهترين راه برای
مديريت صحيح اجرايی کشور دانست و افزود :طبق فرمايش مقام معظم رهبری که امسال
را سال اقتصاد مقاومتی ،توليد و اشتغال نامگذاری نمودند ،میبايست اين نوع از مديريت در
بدنه اجرايی دانشگاهها لحاظ و اعمال شود تا بتوانيم از اين بحران اقتصادی ناشی از
تحريمهای ظالمانه با موفقيت کامل عبور کنيم.
معاون اداری و مالی دانشگاه گلستان داشتن راهبرد و برنامههای مدون مديريتی در امور
مالی و اداری دانشگاهها را از الزامات اصلی مراکز آموزش عالی دانست و افزودند اين
نشستها میتواند کمک شايانی به هم افزايی و همگرايی بيشتر دانشگاههای منطقه نمايد
همانطور که هدف اصلی برگزاری اين نشستها بهرهمندی از خردجمعی و نقطه نظرات
يکديگر میباشد.

گزارش تصویری از سومین نشست معاونین اداری و مالی دانشگاهها و
روسای پارکهای علم و فناوری منطقه  2کشور در دانشگاه گلستان

شرکت درششمین نشست مدیران امور اداری و پشتیبانی
دانشگاههای منطقه 2به میزبانی دانشگاه صنعتی بابل
ششمين نشست شورای مديران امور اداری و پشتيبانی منطقه  2کشور به ميزبانی
دانشگاه صنعتی بابل در تاريخ  96/9/28برگزار گرديد .معاون اداری ،مالی و مديريت منابع

نيز به عنوان نماينده دانشگاه در اين نشست حضور داشتند .برخی از تصميمات اتخاذ شده
در اين نشست عبارتند از:
 بررسی مقررات برنامه ششم توسعه در خصوص ايثارگران

 چگونگی اعزام کارکنان به ماموريتهای خارج کشور
 بررسی وضعيت حضور و غياب اعضای هيات علمی
 بحث و تبادل نظر در خصوص مسايل و مشکالت حوزه معاونت اداری و پشتيبانی
دانشگاههای منطقه  2کشور

شرکت در جلسات هیات اجرایی
در پاييز  96حوزه معاونت اداری ،مالی و مديريت منابع برگزارکننده سه جلسه هيات

اجرايی در دفتر معاونت اداری بود .برخی از مصوبات و موارد مطروحه در جلسات برگزار
شده به شرح زير میباشند:
 بررسی پايه تشويقی موضوع بند يک ماده  22آيين نامه
 بررسی دستور العمل اجرايی انتخاب و انتصاب مديران
 تعيين شرايط احراز برای استخدامی نيروهای قراردادی جديد طبق مصوبه هيات امنا
 بررسی و تاييد مدرک  ICDLدرجه  2يکی از پرسنل
 پذيرش گواهینامه آموزشی يکی از پرسنل
 تاييد پايه تشويقی دو نفر از پرسنل

اعالم نتایج مرحله دوم آزمون استخدامی
جهت جذب نیروی قراردادی دانشگاه
پيرو آزمون استخدامی برگزار شده در دانشگاه
علم و فناوری مازندران برای جذب نيروی

قراردادی ،نتايج اوليه آزمون  5مهر  96اعالم شد .به
اين ترتيب  3برابر ظرفيت افرادی که حداقل نمره
قبولی آزمون کتبی را آورده بودند جهت مصاحبه

دعوت شدند .الزم به ذکر است اين آزمون در تاريخ
 96/6/9در دانشگاه علم و فناوری مازندران برگزار
گرديد .ادامه فرآيند استخدام منوط به مجوز
سازمانهای ذيربط گرديده است.

تقدیر از امین اموال سابق و انتصاب امین اموال جدید

معاون اداری ،مالی و منابع ضمن تقدير و
تشکر از خدمات و اقدامات ارزشمند جناب آقای

يوسفی مسوول امين اموال سابق دانشگاه علم و
فناوری مازندران ،طی حکمی جناب آقای بابويی
را به عنوان مسوول امين اموال جديد اين دانشگاه

معرفی نمودند.

گزیده فعالیتها و اخبار حوزه مدیریت
برنامه ،بودجه
و تحول اداری و بهره وری

گزیدهای از اقدامات حوزه مدیریت برنامه ،بودجه و تحول اداری و
بهره وری
 تکميل سامانه ملی مديريت ساختار دستگاههای اجرايی
 تکميل سامانه امنا آنالين ()omanaonline.ir
 تهيه و تکميل اليحه بودجه و سامانه مرتبط به آن سال 1397
 بروزرسانی و تکميل پايگاه معاونت اداری ،مالی و مديريت منابع در وب سايت اصلی
دانشگاه علم و فناوری (درج خبر-عکس-اساليد و)...
 تکميل سامانه بودجهريزی مبتنی بر عملکرد
 ارسال اصالحيه بودجه تفصيلی سال  1395به وزارت علوم جهت تاييد نهايی

 عيبيابی سامانه ارزيابی و ارسال آن به مدير سامانه جهت رفع عيوب

گزیده فعالیتها و اخبار حوزه مدیریت
امور اداری و پشتیبانی

تجهیز دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه
واحد اداری و پشتيبانی به منظور تجهيز دفتر بسيج دانشجويی دانشگاه و همچنين اتصال به
شبکه داخلی شباب ،اقالمی شامل کيس ،مودم ،خط تلفن و مانيتور را در اختيار واحد بسيج
خواهران و برادران قرار داد.

تهیه اقالم مورد نیاز خوابگاه مریم
به منظور رفاه حال دانشجويان ،واحد اداری و مالی دانشگاه اقدام به خريد  12عدد يخچال
و فريزر 43 ،عدد تخت و همچنين فرش کردن خوابگاه مريم نمود.

خرید تجهیزات آزمایشگاه عملیات
واحد اداری و پشتيبانی در جهت رفع نياز پژوهشگران به منظور انجام چرخههای مختلف
آزمايشگاه عمليات اقدام به خريد تجهيزات مورد نياز اين آزمايشگاه نمود.

راه اندازی اینترنت خوابگاه مریم و بهینه سازی اینترنت خوابگاه کوثر

جهت راه اندازی اينترنت خوابگاه مريم و بهينه سازی اينترنت خوابگاه کوثر ،واحد معاونت
اداری اقدام به خريد تجهيزات مندرج در جدول زير نمود.

نوع تجهیز

تعداد

مودم ADSL

 1دستگاه

روتور برد 2011

 2دستگاه

اکسس پوینت

 4دستگاه

کابل شبکه CAT6

 100متر

برگزاری کارگاه برای مؤسسه نونهاالن همیار طبیعت بهار آسیا
(مدرسه طبیعت)
به مناسبت شهادت ساالر شهيدان ،از تاريخ  96/7/12هماهنگیهای الزم توسط واحد
اداری و پشتيبانی در خصوص برگزاری کارگاه برای مؤسسه نونهاالن هميار طبيعت بهار آسيا
(مدرسه طبيعت) جهت حضور سه روزه در دانشگاه و آبياری به درختان کاشته شده توسط
کودکان صورت گرفت.

همکاری با مسجد جوادیه
به مناسبت ايام سوگواری ابا عبداهلل الحسين و بنا به درخواست هيئت امنا مسجد جواد
االئمه شهرستان بهشهر ،معاونت اداری همکاری الزم در خصوص در اختيار قرار دادن يک

دستگاه ويديو پروژکتور توسط دانشگاه علم و فناوری مازندران به اين مسجد جهت برگزاری
مراسم حسينی صورت گرفت.

تجهیزآزمایشگاه شیمی
به دليل افزايش ظرفيت کالسهای آزمايشگاه و تفکيک آزمايشگاههای گروه
مهندسی شيمی ،تعدادی صندلی تمام استيل آزمايشگاهی(بدون چرخ) مشابه
صندليهای موجود برای آزمايشگاه خريداری گرديد.

کاشت جو در زمینهای بایر دانشگاه برای

کاهش شوری خاک
حوزه اداری برای کاشت  5هکتار و نيم از زمينهای

شخم شده کنار آبندان دانشگاه اقدام به تهيه بذر به مقدار
 3.5هکتار گندم و  2هکتار جو به همراه گود (سفيد،
سياه ،پتاس) نمود و زمينهای مورد نظر زير کشت قرار

گرفت.

نصب کپسولهای آتش نشانی در ساختمانهای دانشگاه
با عنايت به شروع سال تحصيلی و اهميت ايمنی در مراکز آموزشی و پيشگيری از
موارد حادثهساز و آمادگی مقابله با حوادث احتمالی در مراکز آموزشی و طی بازديدی که
مديرعامل سازمان آتشنشانی شهرستان بهشهر  96/7/29از دانشگاه علم و فناوری
مازندران به عمل آوردند مقرر گرديد در ساختمانهای فنی و مهندسی و ديگر

ساختمانها کپسولهای آتش نشانی نصب گردد و سياه های از موارد مورد بررسی قرار
گيرد.

خرید تجهیزات مورد نیاز کتابخانه
بنا به درخواست مسوولين کتابخانه ،کارپردازی اقدام به خريد چرخهای فايل کتاببر و تهيه
قفسه برای کتب و نصب سکوريت در کتابخانه دانشگاه نمود.

گزیده فعالیتها و اخبار حوزه
مدیریت امور مالی

فعالیتها و اقدامات انجام شده توسط حوزه مدیریت مالی:
 تهيه و ارائه گزارشات خواسته شده به مباذی ذيربط ديوان محاسبات ،سازمان بازرسی
 انجام کامل حسابداری تعهدی مطابق با آخرين پروتکل سال 96
 ارائه تراز نهايی اعتبارات تملک سال  95به خزانه معين در سال جاری
 ثبت اطالعات مربوط به سامانه بدهی ها و مطالبات دولت(سماد)
 مذاکره با حسابرس منتخب هيات امنا جهت حضور در دانشگاه و آغاز کار حسابرسی
 همکاری با واحد بودجه جهت تدوين بودجه تفضيلی سال 96

گزیده فعالیتها و اخبار حوزه امور حقوقی،
قراردادها و پاسخگویی به شکایات

عقد قرارداد و تفاهمنامه
نظارت بر انجام امور مربوط به پيمانها ،قراردادها و تفاهم نامهها  ،موافقت نامهها  ،لوايح
قضايی ،مزايدهها و مناقصهها و ...از جمله وظايف مديريت امور حقوقی ،قراردادها و پاسخگويی
به شکايات میباشد .در پاييز  ،96واحد امور حقوقی ،قراردادها و پاسخگويی به شکايات ،تعداد
 37قرارداد و تفاهم نامه که به تفکيک به شرح ذيل میباشند به ثبت رساندند.

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

موضوع
قرارداد خدمات امور دانشجويی
قرارداد خدمات مشاوره ای
قرارداد بيمه(مسوليت.تمام خطر مهندسی.آتش
سوزی.حوادث دانشجويی.بيمه تکميلی)
قرارداد پشتيبانی نرم افزاری
قرارداد انتشارات
قرارداد کارگاه آموزشی
اجاره مربی
قرارداد اجاره سالن ورزشی
قرارداد کار آفرينی
قرارداد متفرقه

تعداد
3
1
5
1
1
11
9
4
1
1

گزیده فعالیتها گروه امور فنی و
نظارت بر طرحهای عمرانی

افتتاح پروژههای عمرانی دانشگاه

پروژههای عمرانی دانشگاه علم و فناوری مازندران در تاريخ  14آذر  96با حضور حجت
االسالم سيد عربعلی جباری امام جمعه شهرستان بهشهر ،احمدی مدير کل بحران استان و
دکتر محمدعلی شاعری نماينده مردم بهشهر ،نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی و پسر
شهيد مدافع حرم کابلی و ساير مسووالن افتتاح شد .فاز اول سلف سرويس مرکزی با
مساحت  1200مترمربع با هزينهای بالغ بر  25ميليارد ريال ،فاز دوم دانشکده فنی و
مهندسی به مساحت  3500مترمربع و هزينه  10ميليارد ريال ،زمين ورزشی روباز به
مساحت تقريبی  1500مترمربع و هزينهای بالغ بر  1/3ميليارد ريال از جمله اين پروژهها
بود.
همچنين در اين مراسم دکتر محمدزاده رييس دانشگاه از آغاز عمليات ساخت سوله
ورزشی به مساحت  3000مترمربع و برآورد هزينه  30ميليارد ريال .عمليات ساخت
آشپزخانه سلف مرکزی به مساحت  350مترمربع و برآورد هزينه  7ميليارد ريال .عمليات
محوطه سازی به مساحت  5هکتار و برآورد هزينه  25ميليارد ريال و ساخت جاده دور
محوطه دانشگاه به متراژ  4کيلومتر و برآورد هزينه  40ميليارد ريال خبر دادند.

اجرا پروژه فضای ورزشی رو باز دانشگاه

پروژه عمرانی فضای ورزشی روباز دانشگاه (چمن مصنوعی) با حجم عمليات
 1800متر مربع و با اعتباری بالغ بر  1000ميليون ريال در پاييز  96در دست اجرا
قرار گرفت.

اجرا پروژه زیرسازی و فونداسیون سالن ورزشی دانشگاه

پروژه عمرانی زيرسازی و فوندانسيون سالن ورزشی دانشگاه با حجم عمليات  2400متر
مربع و با اعتباری بالغ بر  2500ميليون ريال در دست اجرا قرار گرفت.

خبرنامه معاونت اداری و مالی و مدیریت منابع

 صاحب امتیاز :معاونت اداری مالی و مديريت منابع
 مدیر مسول:دکتر اکبر هاشمی برزآبادی
 تهیه و تنظیم :معصومه شکريان زينی ،نرگس رضايی روش
 وب سایت معاونت:
http://dadministrations.mazust.ac.ir
 نشانی :بهشهر،کيلومتر  3جاده دريا،
دانشگاه علم و فناوری مازندران ،ساختمان اداری

