نام و نام خانوادگي :مریم بابایي
رديف
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سمت سازماني فعلي :رئیس امور مالي

اطالعات شغلي
سابقه اشتغال در حوزه
آموزش 7:سال

تحصيالت
ميزان تحصيالت:
ليسانس

مهارت هاي شغلي(سطح آشنايي)
مهارتهاي اختصاصي شغلي ( سامانه هاي مرتبط ،
دبيرخانه گام و )...اتوماسيون اداري-نظان نوین
مالي -روش نقدي و تعهدي:

نوع استخدام :رسمي

رشته تحصيلي:
حسابداري

مهارتهاي عمومي (مكاتبات اداري ، ICDL،مهارتهاي
ارتباطي ،دوره مدیریتي و برنامه ریزي):متوسط

پست سازماني:
حسابدار مسئول
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شرح وظايف شغلي

سابقه كار26:سال

4



عمليات مربوط به بستن حسابها بطور موقت و
ایجاد سند افتتاحيه موقت
تهيه و تدوین صورتهاي مالي از طریق نظارت
مستمر بر امور مالي و...
اعمال نظارت بر اجراي قوانين و مقررات حاكم بر
ضوابط و عمليات مالي واحد
شركت در جلسات معاونت توسعه جهت تبادل
تفاهم نامه هاو شناسایي دیون
مدیریت و اجراي برنامه نظام نوین مالي براساس
دستورالعملهاي وزارت
مدیریت سامانه آذرخش در حوزه وشناسایي به
موقع هزینه ها










شرح وظايف شغلي
اجراي آن بخش از عمليات مالي واحد در چهارچوب بودجه تفصيلي
هيات امنا
پيگيري و به روزرساني مانده حسابهاي سنواتي و..
نظارت بر كاركنان واحد و عملكرد مالي و تهيه دفاتر روزنامه و...
نگهداري و تحویل وجوه نقدو حفظ و حراست از اموال منقول و غير
منقول
نظارت بر تهيه و تنظيم ليست حقوق و مزایا ،اضافه كار و..
تنظيم اسناد مالي و گزارش عملكرد به مدیریت بوجه و مالي ستاد
تنظيم جداول اعتباري جهت پایش عملكرد مالي و تامين اعتبار اسناد
قبل از هزینه
رسيدگي دقيق به فاكتورها ،قراردادها و ..مدیریت و اجراي ماده 169
ثبت آرتيكل هاي شناسایي ،نقدي و...دادن تي  2به فاكتورها وصدور
چك
درخواست وجه طبق تخصيص جهت دریافت تنخواه گردان حسابداري
واریز به موقع تنخواه گردان بر اساس اسناد هزینه شده
شناسایي به موقع و زدن سند تعدیالت سنواتي كاركنان
همكاري در اجراي طرح تحول سالمت ،حضور در جلسات و تنظيم
صورتجلسه،
پيگيري جهت تخصيص و هزینه كرد و ارائه گزارش به وزارت متبوع

توضيحات:
سمت هاي شغلي از ابتداي استخدام تا كنون:از سال  71تا  79تكنسين اتاق عمل واز سال  79تا كنون رئيس امور مالي
سوابق مدیریتي:از سال  1383تا  1389عامل ذیحساب بيمارستان اخوان ودرمانگاه گالبچي در سال  88ریئس امور مالي مدیریت امور عمومي دانشگاه و از سال  1390تاكنون رئيس
امور مالي معاونت آموزشي ودر سال  93تا  94رئيس امور مالي دانشكده پزشكي و دندانپزشكي با حفظ سمت

