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 مدیرعامل 

 ای به این هیئت.های دوره اجرای مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش  ❖

 اداره دفتر مرکزی اتحادیه و انجام کلیه امور اداری و اجرایی اتحادیه.  ❖

 نصب و عزل کارکنان اتحادیه با تصویب هیئت مدیره.  ❖

و دفاع از حقوق اتحادیه در  انجام هرگونه امور مالی و قضایی مربوط به اتحادیه و اقدام الزم برای حفظ جایگاه  ❖

 مراجع اداری و قضایی با حق توکیل به غیر ولو مکرر.

 انجام هرگونه وظایف محوله از سوی هیئت مدیره.  ❖

 همکاری با هیئت نظارت و بازرسی در انجام وظایف هیئت. ❖

 )قائم مقام مدیرعامل(   هاامور استان تمعاون
اتحادیه   فعال  ارتباط ❖ استان با  قرآنی    راستای   در  انتقال تجربیات  افزاییهم   جهت  الزم  تدابیر  اتخاذ  ها وهای 

 . اتحادیه اساسی  راهبردهای  و هامأموریت  و وظایف اهداف،

 ها.اجرای برنامه   ایجاد وحدت رویه درهای استانی جهت های اتحادیه ها و پاسخ به استعالم ی ی ارائه راهنما ❖

 کشوری. سوی اتحادیه های ارائه شده ازپیگیری اجرای برنامه  ❖

 . های استانیمجامع عمومی اتحادیه پیگیری ❖

اتحادیه استان ❖ بر مجامع عمومی  ناظر  اعزام  ناظر وپیگیری  به مدیرعامل    ها و دریافت گزارش میدانی  ارائه 

 اتحادیه.

 . های استانیهای اتحادیه رسانی ویژه فعالیتاندازی سایت اطالعراه پیگیری  ❖

   روابط عمومی اتحادیه کشوری.  ها و ارسال بهپیگیری اخذ گزارش از اتحادیه استان  ❖

 هامعاونت امور دستگاه
 های قرآنی.ها و سازماندهی فعالیتتحکیم و بهبود ارتباطات با دستگاه   بررسی و ارائه راهکارها و پیشنهادات جهت ❖

 مالی  -معاونت اداری 
و »حسابرسی« دقیق و اصولی در اتحادیه و انجام امور حسابداری و    »مالی«اتخاذ تدابیر الزم جهت استقرار نظام   ❖

چوب برنامه و بودجه مصوب  حسابرسی منظم و کارآمد منطبق بر مقررات و ضوابط قانونی و مصوب و در چار

 .های مالی و اداری موردنیازسالیانه و تنظیم و ابالغ دستورالعمل
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ها و انجام  اقدامات الزم جهت رفاه، تعاون و بیمه کارکنان و سایر اقدامات مقتضی جهت حفظ و  بینی راه پیش ❖

 انجام وظایف محوله با همفکری وها در  های انسانی و ارتقای سطح دانش و مهارت آن نگهداری منابع و سرمایه 

 همکاری سایر واحدها. 

 نیاز . افزاری  موردنرم  افزاری وفضاهای فیزیکی و امکانات سخت  داشتحفظ و نگه اتخاذ تدابیر الزم جهت  ❖

 های راهبری.  تدابیر شایسته برای حفظ و نگهداری، تعمیر و تجهیز ساختمان و فضاهای فیزیکی اتحادیه و هزینه   ❖

واحدهای اتحادیه    نیاز   افزاری موردافزاری و نرم تدابیرالزم جهت تدارك، تأمین و انبارداری امکانات سخت  اتخاذ ❖

 . ضوابط ارائه خدمات عمومی بینی فرآیند وو پیش

استقرار   تدابیر  اتخاذ ❖ جهت  در  الزم  وتالش  کارآمد  و  مناسب  اداری«  »اتوماسیون  و    شبکه  چابکسازی  جهت 

 سازی فرآیند آن. متناسب

 ها.انجام امور دبیرخانه اتحادیه و ارسال و مراسالت آن و ثبت و ضبط آن ❖

 معاونت حقوقی 
  جهت   الزم  هایدفاعیه  و  دادخواست، اظهارنامه، لوایح شکایت،    تنظیم  از  اعم  الزم  حقوقی  اقدامات  تمامی  انجام ❖

 .ارجاع حسب،  غیرقضایی و  قضایی  مراجع در  آن کارکنان و هااتحادیه کشوری ، استان  حقوق از  دفاع

  ربط ذی   غیردولتی  و  دولتی  هایدستگاه   به  مراجعه  و  غیرقضایی  و  قضایی  مراجع  در   اتحادیه  حقوقی  نمایندگی ❖

 . ارجاع حسب، محوله وظایف  اجرای  حسن  جهت

 امور مالی   کارشناس

کنترل دفاتر مالی و اطمینان از تکمیل دقیق، کامل و به موقع  و    ثبت و ضبط دقیق دفاتر مالی روزنامه و کل ❖

 .هاآن

 ها با عملکرد بودجه های مالی و مقایسه آن تعیین نواقص و مغایرت  ❖

 و اظهارنامه مالیاتی و ارسال در سامانه الکترونیک دارائی بررسی و کنترل نهایی ترازنامه مالی ❖

 تهیه دفاتر مناسب و پلمپ شده جهت ثبت ورود و خروج اموال  ❖

 تهیه لیست حقوق و ارسال الکترونیک سایت دارائی  ❖

 ارسال صورت معامالت فصلی در سامانه دارائی  ❖

 های مالی ساالنه تهیه صورت  ❖



 

3 
 

 حسابداری  کارشناس
و ❖ دریافت  حسابداری  به  نسبت  کامل  وصولحسابرسی   دریافتی،  ،یهای  قطعی، هزینه   وجوه    های 

 افزار مالی ثبت دقیق آنها در نرم  ها والحسابعلی  ،هاپرداختپیش

 تنظیم حساب ماهانه در موعدهای مقرر  تهیه و انجام امور مربوط به تشخیص وتعیین سرفصل حساب، ❖

 ثبت آن  دستمزد به جهت پرداخت و وکنترل اوراق حقوق و دستمزد  تهیه وتنظیم لیست حقوق و ❖

 بروزرسانی اسناد مالی واخذ صورت مغایرت بانکی در سیستم حسابداری   ❖

 های محتمل  رفع اختالل   های اتحادیه وکنترل حساب ❖

 های مربوطه  مرتب نمودن اسناد هزینه وکلیه اسناد مربوط به امور مالی در بایگانی  بایگانی و ❖

 های دارای مشکل حسابداری پرونده  ر مورد مسائل ورسیدگی د  ❖

 کرد در موعد مقرر تهیه لیست هزینه  بررسی امور تنخواه و ❖

 )هیئت نظارت( داخلی به جهت بررسی اسناد عملکرد مالی اتحادیه    تعامل با حسابرسان ❖

 معین و کل   تفضیلی،  ،ارائه تراز مالی ساالنه اعم از تراز آزمایشی تنظیم و ❖

 امور اداری و دبیرخانه کارشناس  
نویس تهیه شده از سوی  تایپ و بازبینی و رفع اغالط احتمالی و اطمینان از صحت و سقم مکتوبات منطبق با پیش  ❖

 مدیرعامل اتحادیه. ءربط و ارسال جهت امضاواحد ذی 

 ارسال مراسالت اتحادیه و واحدهای تابعه با سرعت و دقت الزم.  ❖

 عمومی کارشناس امور روابط  
فعالبرنامه   یرساناطالع  ❖ مهمترتیها،  و  اقدامات  جلسات،  م  یکشور  هیاتحاد  یدادهایرو   نیها،  سسات،  ؤبه 

 اتقان. ی خبر گاهیپا قیخود از طر  نیو مخاطب یاستان یهاه یاتحاد

از   یرساناطالع ها و  اقدامات آن  ن یو آخر  ی هاتیها، فعالجهت اطالع از برنامه  ،یاستان یهاه یارتباط با اتحاد ❖

 . نستاگرامیدر ا هیاتحاد  یاتقان(، و صفحه مجاز تی و وب سا یخبر گاه ی) پاقیطر

و    یفرهنگ  یهادادیرو  نی مهمتر  یرسانقرآن و ... و اطالع   ویاز جمله شبکه قرآن  راد  اصحاب رسانهارتباط با   ❖

 اتقان. یخبر  گاهیدر پا  یکالن جامعه قرآن 

 هماهنگی مدیرعامل. با   یارسانه  یهانشست  ییبرپا ❖
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 گانه های اسناد سهبرنامهاجرای کارشناس  

 ها.نامه اتحادیه با استان پیگیری مستمر پروژه اجرایی تفاهم ❖

 های شورای توسعه. نامه پروژه بخشی به اجرای تفاهم های اجرایی مورد نیاز جهت سرعت پیشنهاد دستورالعمل ❖

 بندی گزارشات استانی و ارسال به  اخذ و جمع   ❖

 های قبلی. ها و نیز اتحادیه پیگیری واریز تعهدات مالی اتحادیه کشوری به استان  ❖

 سند قرآن و فضای مجازی اجرایی سازی  کارشناس

 های قرآن و فضای مجازی. پیگیری مستمر برنامه ❖

 های قرآن و فضای مجازی.به اجرای برنامه  بخشیهای اجرایی مورد نیاز جهت سرعت پیشنهاد دستورالعمل ❖

 های جامع قرآن و فضای مجازی. تمامی عناوین برنامه  RFPتهیه  ❖

 بندی گزارشات استانی و ارسال به  اخذ و جمع   ❖

 های قبلی. ها و نیز اتحادیه پیگیری واریز تعهدات مالی اتحادیه کشوری به استان  ❖

 کارشناس سند طرح ملی حفظ 

 پیگیری مستمر پروژه طرح ملی حفظ. ❖

 های طرح ملی حفظ..بخشی به اجرای برنامه های اجرایی مورد نیاز جهت سرعت پیشنهاد دستورالعمل ❖

 بندی گزارشات استانی و ارسال به  اخذ و جمع   ❖

 های قبلی. ها و نیز اتحادیه پیگیری واریز تعهدات مالی اتحادیه کشوری به استان  ❖

 بیمه، مالیات و وامکارشناس امور 
 و امور مالیاتی.مراحل اداری و قانونی بیمه فعاالن قرآنی  رسیدگی و پیگیری ❖

 .فعاالن قرآنی ایبیمه امور انجام جهت ربطذی نهادهای و هاسازمان با هماهنگی ❖

 تدوین ضوابط و شرایط مرتبط با وام و بیمه فعاالن قرآنی. ❖

 آالءین دیجیکارشناس فنی و مسئول اجرای فروشگاه آنال

 و دیجی آالء. ITپیگیری مستمر امور  ❖

 


