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 ضص هاهه اولصذور هجوز خرجکرد-1

آئرر نام دررلادرر اماتد رر دگامادامهررن ور الررلاد ارراراجدرراو یماافاادر دویوامررلات  ررلادرامررر  اادرراراااااااا22دراجرریامادرر د ا

وزد ررلاامادصررا اااعت رر را 1/12د وررلااتسالرر ار رماتایرراو ماا ل ررلادامهررن  الرریاد  رر ماااااا2دامهررن  ادرررافا رری ااا

اا تص صم(اص دراویددا.–)عمادما

 1991واصالحیه بودجه تفصیلی سال1991تهیه وتنظین بودجه تفصیلی سال-2

آدرر نام دررلادرر اماتاد رر دگامادامهررن ور لادجلاا صرر دمادامهررن  انررلایرر تمافرر  ال  ررماند ررلادرد  تررر اااا14درر د اجرریامادر

،امدرردادارادم،درآدررااا تص صررماتلرر دیاد رر لما(تلرریآتردادصرر ریادرر امادال ررلادررمااااتد رر لمادرر اما)اعت رر را اوزد ررلااماا

ل شرراااالررران رش  لرر هالادجررلاه ررتا رری اورر ماارراتدناشررا ادل ی  مررلاو  رردااد رر ااار ررلاتا ارر  اویددررا.تدرا رد اااااااا

افالرراماااا20/2/21/ ادررار ا314همام دررلاشررم ر ااااا د ررااشرراتالاو رر  ااد رر اادامهررن  اد رری اتااادراجد رر22/2/21

ا.ویددادامهن  االگغااادناجردااجیااللاد تیادل یدر دم،شاراو تو   او مااد  ادامهن ور ماعدا افزشکم

 اعتبارات هانذه انتقالی تخصیص-3

جد رر  ادت رراداتارائررلاوزارشرر  ان رش  لررماد مررا ااعت رر را اامتمرر اما)ج رم،درآدرراا،لررید دلااماااااااااافررااافالیوررزارما

تاتاادررداورر مادامهررن  الرر ناتایرراو مااوییرراف ا تناشرر  هاورر ماا صصررملرر درمایاورری21لررلا20ترددررمادتمینز(لرر سا

اا ل لاالگغاویددا.

 تخصیص اعتبارات )جاری( -4

تاالررگغاآهاافالرراماتفار ااامنهررارا صرر هاد وررلااتسالرر ساجرر رمادرانم تررلاااا2فررااافااصررادصاا صرر هااعت رر را ااا

لرااشررداتادردرر هاتاآدرراف اعرر امالرر ادرامارریاااامادرراراا تصرر دماتادارائررمالررلادامهررن  ا،ااعت رر را ادیلررا ادرال رر اورر ااا

تارع دررداعررااادادرااافدررمالر  ررلااااااجت رر  ام فردیتورریترماااتاادرردال هررمالررلاالرر  داوزد ررلااااا،ورری تناشرر  هاورر ااا

اویددا.االگغاعت  را ال ناتایاو ماا ل لا

 ابالغ تخصیص درآهذاختصاصی  -5

رد  ررداالررگغاتصررااماافالررامادررادیددااداردرر امااد وررلاتایرراو ماا ل ررلادامهررن  افررااافادا2ا صرر هادرآدررااا تص صررما

اللاتایاو ماا ل لادامهن  االگغاشا.ادراناا وتیدنافد هادمکناتافااافان یان ارا ا  مامم

 

 



 تخصیص ردیفهای هتورکس  -6

فااافادرد  داالرگغااعت ر راردد رر مادتمینرزام ر دالرلااعرگ اآمرر الرلاد  تمترر ماا صصرماجررداا  ر نالررم لاا راا اتاااااااااااااااا

رااتارر نا یصرردام رر دالررلاا صرر هاند ررلاد رر اکاردد ررر مادتمینررزادامهررن  ادرال رر الرااشرردا،ادردرر هاتاآدرراف ااااااااد

اا اا اویددا.

 91هاهه اول سال  6پایص عولکرد  -7

لرر ر ام رر فاورریترماتایرراو اتااا،لررلاد ارراراورریدآترمااهگعرر  ادرر اماا ررداشررا الیالرر عارت ای رر لاارماا ررراماااا

ا ا،ان رش  لرر هالادجررلالررلاتایرراو ماا ل ررلادامهررن  ادیاج ررلاتام رر دالررلافرر د ااااارزدررلاتااید ررالااهگعرر  الالررداآدررا

اد ولااتساا اا اممادما.ا2عمدکیدا

 دانطگاه 1991تهیه و تنظین الیحه بودجه سال  -8

 تمرردالیم دررلاردررزماتامارر ر اراو رریدمارد لررداجمرررارماد  ررمالرریااعررگ الررممااعت رر را اعمررادماتاااااا فررااافااعررگ اد

اا داتاارل ساویددا.ااهگع  اداردامایادامهن  ادرال د ملادیلاهلا1322لادجلال ساا تص صماالدیلا

  هبادله تفاهن ناهه با واحذهای تابعه دانطگاه -9

آئررر نام درررلادررر اماد ررر دگامادامهرررن  اتال  لرررتر ماتفرا ادت اعرررلا،ادرررادیددااهرررک گ ا،ااا24تاا22درااجررریامادررراادا

جد رر  الیوررزارماتاتآدافشررمادامهررن  ا ماند ررلادیانررزالرااشررتمادردرر مماآدرراف اتالادجررلادامهررن  الرر ادعررا اافارتلررا

وررمناورر اامادهررمادر صرراااتورر  دااعت رر رماتالیرلررماد رر لماداجرراداتادصرر ریاااااااا تص صررمالرریاماویدررداافاآمررر اا

ا.مماد  و ام دلادا دماا اا ااتایاو ام  داللاد  دالا

ا1991هبادله هوافقتناهه پروشه های عورانی سال-10

نررالانهررارا،داا مت  دررلااعت رر را اامدرردادارائ ررر مالررید دلااماددررمااااااا1321 رر ماهالادجررلالرر ساااا101ااادراجرریامال ررا

فررااافاارائررلاوررزار اعمدکرریدادرر امات  زدکررماهییررر اتفرریتن اورر ماعمیامررمادامهررن  الرر اد  تمررداااا1321تالررت ممالرر سا

الیم دلاردزماتما ر اراو یدمارد لداجمرارماتالت ماارماد  دالاویددا.

اخصیص پاداش وبازخریذ هرخصی بازنطستگاىابالغ ت-11

ل اع  ددالرلان ریدر مااعت ر رمادامهرن  اتاتاادردال هرمالرلاوزد رلاور مااجت ر  ام فرردیاتوریترماتلرلاجرردار ر  ایر سااااااااااااااااا

ل فمه ررتن هادیترری ااافم رری30لرر سافیمرر  اآمررر افرر دا اتل ف یدررااادرر  ادی صررمااا30ومکرر راهال فمه ررتلات رراردامماافاا

 فیدا داویددا.ل ساج رمااتساد ولا2در



تفار اان رش  ل هتاو ماداایال ادادیاهاتالی یارماارا  ه  اد  لصاتارادزمم وانجام هکاتبات هتعذدپیگیریهای هستور 21

اجردااال لاد  لماد امادامهن  ات...االت ماارماود ت هاتادت اعلا،اد  تمدالیم دلاردزماتاما ر اراو یدمارد لداجمرارم

  .ل شااصار اوی تلاتدراجید هادم

لرر ان رش  لرر هالادجررلاجرررداارامرر االرر  ادامرر ا  ررما،ااا کارضناسززی و هززن انذیطززیهتعذدبرگززساری جلسززات  -21

صرار اوی ترلااااتاا رزاد الر  ان   ردار تر رالر فد ممالم ارارالر راداااریال هرمات ر دمایراف ادرادیددااااااااااااامامن ز انر را

االد.

 تهیه و تنظین برناهه عولیاتی -24

ل اومک رماصم م ملان رش  ل هام  داللاار لاتا ا  الیم دلاعمد  اماادادیددااهک گ ا،اآداف اتالادجلالیم دلادامهن  ا

اا اا امماد االد.ایاف ادادیددا اد

ا

ا

ا


