
 

 امورمالي شرح وظایف

 

آئیي ًبهَ ُب ّ دضتْرالؼولِب ی تؿْیت غذٍ ّ در , ثر اضبش رّغِبی هذّى " اًجبم کلیَ اهْر هذْلَ ؾرفب _
دیل رّغِبی هْجْد ؾْرت ػذم دضترضی ثَ رّغِبی الزم در زهیٌَ ُبی هـْرد ًظر یب تػخیؽ ضرّرت تؼـ

. اضتؼالم هْضْع از هذیر هبلی لجل از ُـرگـًَْ الـذام اجـرائی 

. ارائَ گسارغبت هبلی هْرد ًیبز ثَ هطئْلیي هبفْق _ 

تِیَ ّ تٌظین ؾْرتِبی هغـبیرت هرثْط ثَ دطبثِبی فی هبثیي ثب ضبیر غرکتِب یب پیوبًکبراى ّهػتریبى ّ ضبیر   _

. ّ الـذام جِت رفغ هغبیرت آًِب ّ ارائَ گسارظ هرثْعَ ثَ هذیرهبلی  ثیوبرضتبى افراد عرف دطبة ثب

.  ثیوبرضتبىلراردادُب ّ ضبیرثـذُـی ُب ّ هـغبلجبت , پیگیری جِت تطْیَ دطبة پیع پرداختِب _ 

تِیَ ًطخَ پػتیجبًی از ضیطتوِبی هکبًیسٍ در اختیبر ثر رّی دیطکِبی کبهپیْتری ثَ ؾْرت رّزاًَ ّ _ 

.  عالػبتی هْجْد ثررّی آًِب ًگِذاری آًِب در هذل اهي ، پص از اعویٌبى از ؾذت فبیل ُبی ا

. ثجت ضوبًت ًبهَ ُب ّ ضپردٍ ُبی غرکت ًسد اغخبؼ ّ پیگیری ّؾْل آًِب در هْػـذ همـرر_ 

ًظبرت ّ کٌترل ثر اجرای ؾذیخ اهْرهذْلَ در چبرچْة غرح ّظبیف تؼییي غذٍ جِت کبرکٌبى ّادذ دطبثذاری _ 

 .

اًتمبل هْارد ثَ هذیر هبلی  فٌی پرضٌل ّادذ دطبثذاری ّدر ؾْرت لسّم پبضخگْیی ّرفغ ضؤاالت ّ هػکالت _ 

ُوبٌُگی ثبهذیر هبلی جِت اًجبم اهْر هذْلَ ثَ دطبثذاری ّ پیػجرد اُذاف ّ ثرًبهَ ُبی جِت تؼییي تکلیف 
. تؼییي غذٍ 

د ّ ضبیر ضیطتوِبی ًرم ًگِذاری ّراُجری ضیطتن ُبی هکبًیسٍ دطبثذاری ّ ؾٌذّق ّ دمْق ّ دضتوس_ 
. ّثجت رّزاًَ اعالػبت الزم در آًِب افساری هْرد ًیبز ثردطت هْرد  

. ؾذّر اضٌبد هرثْط ثَ ثطتي دطبثِب ّ ضٌذ افتتبدیَ   _

. پیگیری گػبیع اػتجبرات اضٌبدی ّ کٌترل هذارک ثَ هٌظْر اعویٌبى از ؾذت اًجبم کبر در دذالل زهبى هوکي _ 

پبیبى ضبل تذت ًظر هذیر هبلی یب هػبّراى هؼرفی ثطتي دطبثِب ّتِیَ ؾْرتِبی هبلی لبًًْی ّ گسارغبت _ 

. غذٍ ثَ ایي هٌظْر، کَ ثب تػخیؽ همبم هبفْق ؾْرت خـْاُذ گرفت 

کٌترل اؾبلت لبًًْی هطتٌذات پیـْضت ضٌذ دطبثذاری ّؾذت هجبلغ ّػذم للن خْردگی ّهخذّظ ثْدى آًِب _ 
.  ثخػٌبهَ ُبي هْجْدّ ّتغیك پرداختِب ثب لْاًیي 

کٌترل ضرفؿل دطبثِب در کلیَ ضغْح آرتیکل ُبی هْجْد در اضٌبد از ًظر اًغجبق دطبة ثب هذارک ضویوَ ّ _ 
.  ثیوبرضتبىهْضْع ضٌذ ّ اضتبًذاردُب ّ رّیَ ُبی دطبثذاری ّ لْاًیي 

.  اىثیوبرضتکٌترل ؾذت هذبضجبت هرثْط ثَ دریبفت ُب ّ پرداخت ُبی _ 

رل هذارک ّ هطتٌذات ضویوَ اضٌبد از ًظر کفبیت هذارک ّؾذت هذبضجبت ، جوغ تؼذادی ّ ریبلی کٌت_ 
...  فبکتْرُب ، کفبیت تبئیذ کٌٌذگبى ّ 

. تبئیذ ّ اهضب اضٌبد پص از اًجبم کلیَ کٌترل ُبی الزم _ 

. هبلی ارجبع اضٌبد در فبؾلَ زهبًی تؼییي غذٍ جِت رّیت ّتبئیذ ًِبیی هذیر _ 



 

کٌترل گردظ دطبثِب ّ هبًذٍ آًِب ّ اػالم هْارد هػکْک یب اغتجبُبت ثَ هذیر هبلی جِت پیگیری یب ؾذّر _ 

. اضٌبد اؾالدی 

کٌترل دّرٍ ای دطبثِبی ثبز ًظیر پیع دریبفت ُب ّ پیع پرداخت ُب، دطبثِب ّاضٌبد دریبفتٌی ّ پرداختٌی ، _ 

. م ثجت ُبی الزم ثوٌظْر تطْیَ دطبة یب اًجب

. پیگیری تطْیَ دطبثِبی تٌخْاٍ گرداًِب در پبیبى دّرٍ هبلی یب در ضبیر همبعغ اػالم غذٍ از ضْی هذیر هبلی _ 

پیگیری ّگـسارظ اغتجبُبت هْجْد دردطبثِب ازًمغَ ًظر ضرفؿل ّکذیٌگ دطبثِب ّالذام درجِت اؾالح _ 

. اغتجبُبت 

ی ؾْرت گرفتَ تْضظ هطئْل ؾذّر ضٌذ ّ ثررضی اضٌبد اؾالدی هرثْعَ ّ تبئیذ کٌترل تبئیذ کٌترل ُب_ 

. هویسی اضٌبد 

. کٌترل ثجت هبغیٌی ّتبئیـذ اضٌبد ثوٌظْر لغؼی ًوْدى آًِب ّ ؾذت اعالػبت ثجت غذٍ در کبهپیْتر _ 

ؾذت ّ ضمن دفبتر لبًًْی ّ ثجت هبغیٌی  دریبفت ّ پرداخت ّ اهْال ّ تبئیذ ُر ًْع گسارظ از جولَ گسارغبت _ 

 .

(. هبًذٍ ثذُی یب ثطتبًکبری لجلی )کٌتـرل ّتغجیـك ُرًْع پرداخت ، ثب ضْاثك لجلی _ 

 ثب ّادذ ُبی هختلف ّ اغخبؼ یب غرکتِبی ثبلث در ُر هردلَ از پرداخت ّ تبئیذ  ثیوبرضتبىکٌترل لراردادُبی _ 

. پیػرفت کبر آًِب 

. هذرهبًَ تلمی ًوْدى اعالػبتی کَ در عْل رضیذگی ثبآى ثرخْرد هیػْد _ 

. اًجبم ضبیر ّظبیفی کَ در چِبرچْة هطئْلیتِبی تؼییي غذٍ هذْل هیگردد_ 

 

 


