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 امور مالی معاونت دانشجويی فرهنگیک ريزي استراتژي برنامه

 چشم انداز

حسابداری معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه با فراهم نمودن زمينه الزم در استفاده بهينه از منابع 

متعالی طبق به افزایش بهره وری با حفظ كرامت انسانی توام با ایجاد تعهد و انگيزه  مالی دانشگاه وكمك

 .به بيشترین كارایی الزم نایل آید  سعی خواهد نمود تا دركمترین زمان و حداقل هزینه ،  ،ضوابط مالی

هاو در نظر گرفتن محدودیتهای منابع در  است با توجه به اهميت اقدامات و فعاليت حسابداری  درصدد

های حوزه  يبان مأموریتها و فعاليتخواهيم بهترین پشت انداز تعيين شده حركت نماید ما می جهت چشم

، در توزیع عادالنه و در نظارت به موقع در معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه در تأمين منابع موفق
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