تاریخ .................................
مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
مدیریتمنابع انسانی و پشتیبانی

شماره ..................................
پیوست ..................................

دوميّن جلسه كار گروه پشتيباني و تداركات منطقه  3در روز يكشنبه مورّخ  49/61/61بهه ميببهاني دانشه اه تبريهب
برگبار گرديد.
جلسه با خوش آمد گويي آقاي دكتر اسدپور ،مدير محترم منابع انساني و پشتيباني دانش اه تبريب آغاز شد.
ايشان مطالبي را در خصوص اهمي ت تشكيل جلسهات در راسهتاي اسهتهاده از تيربيهات مواهش دانشه اهبا و تبهاد
ن ظرات بين كارشناسان ايراد نمودند و حمايت خود را به عنوان دبير شوراي منهابع انسهاني و پشهتيباني منطقهه از ادامهه
جلسات و تصميمات كاربردي مصوب كارگروه هاي منطقه اعالم كردند.
در ادامة جلسه و با توجّه به دستور جلسه مبني بر تنظهي شهرو ويهايا واحهد تهداركات و پشهتيباني ،ههر يه از
دانش اهباي شركت كننده در خصوص ارآيند كاري مربوط به دانش اه خود توضيحاتي را ارائهه نمودنهد .در ادامهه شهرو
ويايا اداره پشتيباني به شرو ذيل مورد توااش شركت كنندگان قرار گرات.
شرح وظايف ادارة پشتيباني :
 .6ارجاع و تقسي كار بين كارپردازان واحد پشتيباني و پي يري امور ارجاعي.
 .1نظارت بر امور كارپردازي و ايياد هماهن ي جبت ارتقاء ببره وري.
 .3نظارت بر اجراي آئين نامه مالي و معامالتي دانش اه در سطح اوليه ( قبل از انيام معامله).
 .9رسيدگي و بررسي اوليه اسناد هبينه تنظي شده توسط كارپرداز و تأئيد و ارسا آن به حسابدار واحد.
 .5پيش بيني نياز واحدهاي تحت پوشش در طو سا و درخواست خريد و انبارداري اقالم خريداري شده با
هماهن ي مسئو انبارداري.
 .1تنظي پيش نويس مكاتبات اداري مربوط به امور مختلا.
 .7هماهن ي با مسئو حسابداري واحد و نظارت بر انيام خريد توسط كارپرداز از لحاظ پادار بودن اعتبار و عدم ايياد
تعبدهاي بدون پشتوانه اعتباري و مالي و نظارت بر اجراي بخشنامه هاي واصله در انيام خريدها توسط كارپردازي.
 .8اقدامات الزم جبت اروش اقالم و اجناس زايد و غير قابل نياز و اسقاطي با اخذ ميوز وطي مراحل قانوني.
 .4تنظي پيش نويس قراردادهاي مختلا و ارائه گبارشباي الزم به مسئو مااوق.
 .61نظارت بر امور مربوط به سهارشات خارجي از جمله خريد و ترخيص كاالهاي وارده در راستاي گشايش اعتبار و
قوانين و مقررات مربوطه.
 .66نظارت دقيش و كامل بر حُسن اجراي برنامه هاي امور نقليه.
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 .61نظارت بر حُسن اجراي ويايا كاركنان تحت سرپرستي واحد.
 .63نظارت بر حُسن اجراي ويايا واگذاري شركت هاي خدماتي طرف قرارداد.
دستور جلسه سوّمين نشست :
بررسي وضعيت سيستم حمل و نقل دانشگاههای عضو ،نحوه تنظيم قراردادها و نظارت بر نحوه اجرای آنها.

جلسه در ساعت  61با ذكر صلوات پايان ياات.

حاضرين در جلسه كارگروه پشتيباني و تداركات دانشگاههای منطقه 3
نام دانشگاه

سمت

ردیف

نام و نام خانوادگی

0

حسن

خاكيان

صنعتي سبند

معاون امور اداري و پشتيباني

4

اكبر

رحيمي

محقش اردبيلي

مسئو اداره رااه و پشتيباني

3

محمد

مهيدي

دانش اه تبريب

معاون امور پشتيباني مديريت منابع انساني

4

محمد

شاهرودي

دانش اه تبريب

رئيس اداره پشتيباني و امور عموعي

5

مبرداد

متقيان

دانش اه اروميه

مسئو امور پشتيباني

3

حسن

واائي

دانش اه بناب

مسئو امور پشتيباني

3

نادر

هاشمي رنيبر

دانش اه زنيان

مسئو سهارشات خارجي

8

قادر

حيدري

دانش اه زنيان

رئيس اداره امور عمومي و پشتيباني
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