دستورالعمل ثبت عملکرد بودجهیِ سال مالی 99ـ  98مدارس سما
به منظور ثبت اطالعات عملکرد ادواری بودجۀ سال مالی  99 -99مدارس سما در پورتال جامع مدارس به شرح ذیل
اقدام گردد:
 )1با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود(که در زمان ثبت اطالعات بودجه بندی مدارس دراختیارتان قرار
گرفته است) وارد سامانه پورتال جامع مدارس سما شوید.
تذکر :درصورت فراموشی نام کاربری و رمزعبور ،از طریق ارسال نامهی اداری با مهر و امضای معاونت واحد مبنی بر دریافت
اطالعات کاربری در پورتال جامع مدارس به آدرس ایمیل  samaschools2@gmail.comاقدام نمائید.

 )2بعد از ورود به پورتال ،با انتخاب نام مدرسه ،در برگه " ثبت مبالغ درآمدی در سال جاری" با انتخاب سرفصل
و عنوان منابع مزبور ،مبلغ عملکردی بر اساس دوره ادواری مورد نیاز(سه ،شش ،نه و دوازده ماهه) مطابق با
تراز عملکردی مدرسه مزبور ثبت گردد و در صورت نیاز به ارائه توضیحات ،در بخش مربوطه توضیحات مورد
نیاز ثبت گردد.
 )3در برگه " ثبت مبالغ هزینه ها در سال جاری" با انتخاب سرفصل و عنوان هزینههای مزبور ،مبلغ عملکردی
بر اساس دوره ادواری مورد نیاز(سه ،شش ،نه و دوازده ماهه) مطابق با تراز عملکردی مدرسه مزبور ثبت گردد
و در صورت نیاز به ارائه توضیحات ،در بخش مربوطه توضیحات مورد نیاز ثبت گردد.
 )4با توجه به بودجهی مصوب مدرسه و بر اساس دوره ادواری عملکردی ،دالیل کسری یا مازاد بودجه را در برگه
" ثبت دالیل انحراف از برنامه " را تکمیل نمایند.
 )5با توجه به اینکه مدیر مدرسه متعهد به دریافت طلبها و پرداخت دیون مطابق مبالغ اعالمی در بودجه
مصوب شده است ،لذا در دوره ادواری عملکردی مورد نظر و در برگههای فوق الذکر میزان طلبهای وصول
شده و دیون پرداخت شده نیز تکمیل گردد.
 )6گزارش عملکرد ادواری بودجۀ مدارس توسط پورتال جامع جهت تأیید نهایی در اختیار مدیران مدارس،
معاونان آموزشهای عمومی و مهارتی سما واحدها قرار خواهد گرفت.
 )7اصالح دالیل انحراف پس از بررسی گزارش عملکردی ارائه شده ،توسط مدیران مدارس امکانپذیر میباشد.
 )9در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر ،میتوانید با شمارههای تلفن ( 22176331مستقیم) و 22174327-33
داخلی (1394سرکار خانم حسین زاده) یا (1193سرکار خانم محبعلی) اداره برنامه و بودجه و شمارههای
پشتیبانی پورتال جامع مدارس(  351-42621952و  )351-42615337-9تماس حاصل فرمایید.
شاد ،تندرست و موفق باشيد.

