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مقدمه
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فصل اول
کلیات خدمات سالمت و رفاه کارکنان دانشگاه شیراز

 -1-1مقدمه
دراینفصلبانگاهکاربردیواجرایی،ابتدامدیریتمنابعانسانی،کارکردهاونظامهایآنمطرح
میگردد .چهار کارکردو نظام مدیریت منابع انسانی با سالمت و رفاه کارکنان مرتبطاست ،اما
بطور مشخص مدیریت جبران خدمت و نگهداری بیشترین ارتباط را با سالمت و رفاه کارکنان
دارد.درادامهمدیریتجبرانخدمتواصولموردتوجهواجرایبرنامههایاینمدیریتوانواع
برنامههاواقداماتدراینخصوصمطرحمیشود.سپساهمیت،اهدافونکاتکاربردیمربوط
بهخدماترفاهیمطرحوانواعخدماترفاهیبهصورتتفصیلیبیانمیگردد.درادامهفرآیند
5مرحلهایطراحیواجرایخدماترفاهیتشریحومرورکوتاهیبرجایگاهخدماترفاهیدر
مبانیدینی،سیرتاریختحولاینموضوعدرسطحبینالمللیوملی،وزارتعلومودانشگاههاو
همچنین قوانین و آییننامههای مربوطه بهطوراجمالیبررسی میگردد .در انتها نیز نکاتی با
عنوانسیاستهایاجراییمطرحمیشودکهدرطراحیواجرایبرنامهها،فعالیتهاوشبههای
خدماترفاهیمیبایستمدنظرقرارگیرد .


 -2-1مدیریت منابع انسانی
مدیریتمنابعانسانی1مجموعهفعالیتهاواقداماتیاستکهدرحوزهمنابعانسانیبرایتحقق
اهدافیکسازمانانجاممیشود.اینفعالیتهاواقداماتدرقالبنظامهایمدیریتمنابعانسانی
تعریفمیشود.مهمتریننظامهایمدیریتمنابعانسانیدریکسازمانعبارتنداز :
3
.1نظامجذب2آموزشوتوانمندسازی
هدف این نظام جذب و بکارگیری نیروی انسانی مناسب برای انجام وظایف و مسئولیتهادر
پستهایسازمانیتعریفشدهاست.آموزشوتوانمندسازینیزبهمنظورارتقایدانشومهارت
نیروی انسانی جذب شده برای انجام مناسب وظایف و مسئولیتهای پست سازمانی محوله،
طراحیواجرامیشود .
.2نظامجبرانخدمت 4
هدفایننظامپرداختمتناسبباعملکردکارکناناستپرداختهاییکهبتواندانگیزهکارکنان
و تعلق سازمانی آنان را برای انجام مناسب و وظایف و مسئولیتها برانگیزاند.این پرداختها
1- Human resources management
2- recruiment
3- Training and empowerment
4- compensation
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میتواند به صورت مستقیم و به شکل حقوق و دستمزد و یا غیرمستقیم و به شکل مزایا و
پاداشهایمناسبارائهشود .
1
.3نظامنگهداری
هدفایننظامایجادشرایطمطلوببهمنظورحفظونگهداشتکارکنانبهویژهکارکنانتوانمند
وممانعتازخروجوانتقالآنانازسازمانمیباشد.ارائهمحیطمناسبکاری،پاداشهایقابل
رقابتباسایرسازمانهاوتسهیالترفاهیمیتوانددرنگهداشتکارکنانبسیارمؤثرباشد .
.4نظاممدیریتعملکرد 2
هدفایننظاماطمینانازایجادواستمرارعملکردمناسبدرکارکنانوواحدهایسازمانیدر
راستایتحققوظایفاهدافومأموریتهایسازماناست.ایننظامابتداباطراحیمناسبمدل
وشاخصهایارزشیابیوارزیابیعملکردانجاممیشود.سپسارزشیابیوارزیابیانجامشدهو
براساسنتایج،اقداماتمناسبانجاممیشود .


 -3-1مدیریت جبران خدمت
مدیریت جبران خدمت ،شامل خطمشیها و فرآیند طراحی ،اجرا و حفظ نظام جبران خدمت
کارکناندرسازمانمیشود.هدفایننظامدستیابیبهاهدافسازمانیواعطایمنصفانه،عادالنه
وهماهنگجبرانبدهیبهکارکنانبرابرباارزشآنانبرایسازماناست.مدیریتجبرانخدمت
شامل پرداختها و مزایای شغلی ،پاداشها ،تسهیالت رفاهی و پاداشهای غیرمالی از قبیل
قدردانی ،یادگیری و فرصتهای پیشرفت در پست و شغل سازمانی محوله میشود.از آنجا که
کارکنان مهمترین سرمایه هر سازمان میباشند ،جبران خدمت مناسب آنان موجب افزایش
رضایتآنانودرنتیجهافزایشبهرهوری،حفظکارکنانتوانمندوجذبنیرویانسانیمناسبتر
وتوانمندترخواهدشد.
درطراحیواجرایبرنامههایجبرانخدمتکارکناناصولزیررابایددرنظرگرفتهشود:
.1برنامه جبران خدمت کارکنان را با اهداف سازمانو منابع انسانی همراستاو هماهنگکنید.
تصمیمهایمربوطبهجبرانخدمتخدماتبایددرراستایتحققاهدافوراهبردکسبوکار
سازمانوتربیتنیرویانسانیباخصوصیاتنگرشیورفتاریموردنظرباشد.
.2براساسشایستگی،مشارکتوعملکردکارکنان،برنامههاراطراحیواجراکنید.توجهبهاین
مهم موجب افزایش انگیزه کارکنان برای ارتقای شایستگیهایخود و توسعه مشارکت ،بهبود
عملکرد و ایجاد احساس رعایت عدالت ،انصاف و انسجام در برنامههاو عدم تغییر در دورههای
مختلفبدوندلیلموجه،موجبثباتدررفتارکارکنانخواهدشد .

1- keeping
2- performance management
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 .3برنامههارا متناسب با فرهنگ سازمانی و با مشارکت کارکنان طراحی و اجرا کنید .توجه به
ارزشهایسازمانیدربرنامههاموجبتقویتفرهنگسازمانیومشارکتکارکنانموجبافزایش
اثربخشیورضایتکارکنانبهدلیلتوجهبهخواستههاونیازهایشانمیشود.
.4دالیلانتخاببرنامههاواطالعاتنحوهاجرایبرنامههارابهاطالعکارکنانبرسانید.کارکنان
باید در مورد دالیل تصمیمهای جبران خدمت ،نحوه تأثیر این خدمات بر آنها و چگونگی
بهرهبرداریازاینخدماتمطلعشوند.شفافسازیدراینمواردموجباحساسرضایتوتعلق
سازمانیبیشتر،احساسعدالتوافزایشانگیزهدرمشارکتمیشود .

جبرانخدمتکارکنانباطراحیبرنامههاواقداماتمتنوعیانجاممیشود.اینبرنامههاواقدامات
درچهاردستهقابلطبقهبندیمیباشند:
.1پرداختهایمالی(حقوقودستمزد،فوقالعادهها،تقسیمسود،پاداشو)...
.2بهبود محیط کار (بهبود شرایط فیزیکی ،تعادل کار و زندگی ،طراحی مناسبشغل ،ایمنی
محیطکار،کیفیتزندگیکاریو)...
.3ایجادفرصتهایرشدویادگیری(آموزش،کارراههشغلی،استقرارمدیریتعملکردو)...
 .4مزایا و تسهیالت رفاهی (خدمات بیمه و درمان ،مزایای بازنشستگی ،کمکهای نقدی و
غیرنقدی،امکاناترفاهیوتفریحی،تخفیفهاو )...

 -4-1مزایا و تسهیالت رفاهی
مزایاوتسهیالترفاهی،مجموعهاقدامات،فعالیتهاوبرنامههاییاستکهسازمانبرایتوسعه
رفاه و حفظ و ارتقای سالمت جسمی و روانی کارکنان و خانواده آنان طراحی و اجرا مینماید.
مزایا و تسهیالت رفاهی بخش مهمی از جبران خدمت کارکنان را شامل میشود.در بعضی از
سازمانهاسهمآندرکلجبرانبدهیتا30درصدافزایشمییابد .

تسهیالترفاهیدرمدیریتمنابعانسانیبهدالیلزیرازاهمیتویژهایبرخورداراست:
.1تسهیالترفاهیدرجذبنیرویانسانیباکیفیتوتوانمندمؤثراست.نیرووسرمایهانسانی
مهمترینسرمایهیکسازماناست.بهرهبرداریبهینهازسایرسرمایهها(فیزیکی،مالیو)...در
گرو برخورداری از نیروی انسانی توانمند است.در شرایطرقابتی امروز ،بسیاری از سازمانهابه
دنبالجذببهترینهامیباشند.سازمانیکهازخدماتوتسهیالترفاهیمناسبتروبیشتری
برخورداراست،شانسبیشتریرانیزدرانتخاباتتوسطداوطلبانتوانمندتردارد.
.2تسهیالت رفاهی در حفظ و نگهداری نیروی انسانی با کیفیت و توانمند مؤثر است.مناسب
بودن و بیشتر بودن تسهیالت و خدمات رفاهی کارکنان ،یکی از دالیل اصلی افزایش رضایت
شغلیوتعلقسازمانیکارکنانمیباشد.کارکنانیکهاحساسمیکندسازمانبهرفاهوسالمت
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جسمیوروانیآنانوخانوادههایشانتوجهمیکند،کمتربهفکرخروجازسازمانیاپیوستنبه
سازماندیگرمیباشند.
 .3تسهیالت رفاهی ابزاری برای ترمیم حقوق و دستمزد است .بسیاری از سازمانها به ویژه
سازمانهایدولتی به دلیل محدودیتهای قانونی امکان افزایش حقوق و دستمزد را ندارند.از
این رو با توسعه و افزایش تسهیالت و خدمات رفاهی به دنبال ترمیم حقوق کارکنان و جبران
بخشیازهزینههایزندگیآنانمیباشند.
.4تسهیالت رفاهی در مواردی موجب کاهش هزینهها و افزایشدرآمد سازمان میشود.این
موضوعازابعادمختلفقابلبررسیمیباشد.بهبسیاریازتسهیالترفاهیمالیاتتعلقنمیگیرد
و معاف از مالیات میباشند.بخشی از تسهیالت رفاهی با استفاده از ظرفیتهای بالاستفاده در
امکانات،تسهیالت،نیرویانسانیوسایرمنابعموجودسازمانارائهمیشود،باافزایشرضایتو
تعلق سازمانی کارکنان به دلیل تسهیالت رفاهی مناسب و همچنین کاهش غیبت ،بیماری،
کمکاریو...بهرهوریسازمانافزایشمییابد.
 .5تسهیالت رفاهی مزایای متعددی را برای کارکنان به همراه خواهد داشت .مزایایی مانند
پرداخت کمتر بدلیل تخفیفهاو خریدهایعمده ،راحتی دسترسی به خدمات به دلیل ارائه
توسطسازمان،انطباقبیشتربانیازهاوخواستهها،افزایشاعتباردرخانوادهودوستانبااستفاده
ازتسهیالت،توسعهارتباطاتاجتماعیباهمکاراندربرنامههایرفاهیوتفریحیو...ازجمله
مزایایاستکهکارکنانبابهرهبرداریازتسهیالترفاهیدریافتمیکنند.
مهمتریناهدافسازمانهاازارائهتسهیالترفاهیبهکارکنانشاملارتقاءسالمتجسمیو
روانی ،افزایش رضایت و تعلق سازمانی ،جذب و نگهداشت کارکنان توانمند و با تجربه و بهبود
وضعیتمعیشتیکارکنانمیباشد.
سازمانهابر اساس قوانین و مقررات موظف به ارائه تعدادی از مزایا و تسهیالت رفاهی به
معموال

عموما مزایا و تسهیالت پایه میباشند که 
کارکنان خود میباشند.این مزایا و تسهیالت  
هزینهاینمواردتوسطسازمانپرداختمیشود.اماسازمانهاباتوجهبهشرایطرقابتیدربازار،
نگرش مدیران به رفاه منابع انسانی و برای افزایش انگیزه و تعلق سازمانی کارکنان ،مزایا و
تسهیالت رفاهیمتنوع و متعددی به کارکنان ارائه میکنند .البته بعضی از این تسهیالت برای
گروههای خاصی از کارکنان و یا دردوره زمانی مشخص به کارکنان ارائه میشود .هزینه این
تسهیالتبرحسبموردتوسطسازمان،توسطکارکنانویابامشارکتهردویاازمنابعدیگر
تأمینوپرداختمیشود.
بسیاریازمدیرانسازمانهامعتقدندکهمزایاوتسهیالترفاهینوعیپاداشاستکهسازمان
برای افزایش بهرهوری به کارکنان میدهد.در مقابل بسیاری از کارکنان نیز مزایا و تسهیالت
رفاهیراحقخودمیدانندومعتقدندکهمدیرانبایدبدونتوجهبهمیزانبهرهوری،اینمزایا
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و تسهیالت را به کارکنان واگذار نمایند .در واقع این مزایا و تسهیالت رابخشی از حقوق خود
میدانند .


 -5-1انواع تسهیالت رفاهی
تسهیالتوخدماترفاهیدرسازمانهاعمومابهشکلیکبرنامهیابستهرفاهیطراحیواجرا
میشود.مهمترینخدماتوتسهیالترفاهیکهدربرنامهبستهرفاهیبهکارکنانارائهمیشود
عبارتنداز:
.1خدماتبیمهودرمان 
بخش اصلی هر بسته رفاهی جامعه است که سازمانهابه کارکنان ارائه میکنند.بعضی از
خدمات بیمه و درمان اجباری و بعضی اختیاری به کارکنان و خانوادههای آنان عرضه میشود.
مهمترین خدمات بیمهودرمان شامل بیمه پایه ،بیمه تکمیلی ومکمل ،انجاممعاینات دورهای
پزشکی،خدماتدندانپزشکی،خدماتمشاورهای،خدماتآموزشیوپیشگیریوانعقادتفاهمنامه
وقراردادبامراکزدرمانیمیباشد.خدماتدرمانیبهروشهایمختلفبهکارکنانارائهمیشود.
سازمان با یک شرکت بیمه و یا با تعدادی پزشک و مراکز درمانی قرارداد خرید خدمت منعقد
مینماید.دربعضیازمواردنیزکارکنانمیتوانندبهپزشکویامراکزدرمانیمراجعهنمایندو
مدارک عملیات درمانی و اسناد هزینه را به سازمان ارائه و وجه آن را دریافت نمایند.پوشش
درماننیزدرقراردادهایمختلفمتفاوتمیباشد.پوششمیتواندبرایهرمورددرمانیدارای
سقفیابدونسقفهزینهودرکل(تعهداتکلینیکیوپاراکلینیکی)نیزمیتوانددارایسقف
مبلغیابدونسقفباشد.ازجنبهدیگرپوششمیتواندشاملهمهمواردوعملیاتدرمانی(همه
بیماریهاومراجعاتدرمانی)ویامواردخاص(بیماریهایخاصومواردخاصدرمانی)باشد.
همچنین پوشش میتواند شامل نوع هزینه (ویزیت ،دارو ،آزمایشات ،اعمال جراحی ،هزینههای
بیمارستانیوبستریو)...باشد.
تصمیمگیریدرمواردمذکوربهعواملمتعددیشاملتوانمالیسازمان،توانمالیکارکنان،
نوعکسبوکارسازمان،فراوانینیازهاومراجعاتوبیماریها،امکاناتوتسهیالتوارتباطات
سازمانو...دارد.
اطالعاتاینعواملبایدجمعآوریوبهدقتتجزیهوتحلیلشودوبراساسآنمناسبترین
روش تأمین درمان کارکنان انتخاب شود.سازمانهادر بسیاری از موارد به کارکنان این حق را
میدهندکهمتناسببانیازهاوخواستهها،ازبینروشهاوسطحهایمختلفتعهداتخدمات
درمان،روشاستمناسبخودراانتخابنمایند.
در سالهای اخیر بسیاری از شرکتهای بیمه به طور مجزا و یا با همکاری سازمانها
فعالیتهاییرادرحوزهآموزشوترویج،مشاورهوپیشگیریوبرنامهریزیواجرامینمایند.این
فعالیتها شامل ترویج غذاهاو سبک زندگی سالم ،آزمایشات تشخیص زودهنگام ،مشاورههای
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پیشگیری،آموزشوآشناییبابیماریهایرایجمانندبیماریهایقلبیوعروقی،تناسباندام،
کنترل استرس ،فراهم ساختن امکان ورزش ،نظارت مستمر بر کارکنان بیمار و یا دارای زمینه
بیماری و  ...میباشد .انجام این فعالیتهاموجب کاهش بیماری کارکنان و در نتیجه کاهش
هزینههایدرمانشرکتهایبیمهایوکاهشتعرفهبیمهسازمانهاوافزایشرضایتوبهرهوری
کارکنان شده است .شرکتهای بیمه با جمعآوری و تحلیل دادههای مربوط به بیماریها و
هزینههایدرمانیکارکناندردورههایزمانیمشخص،تأثیراینفعالیتهارابرکاهشبیماریها
وهزینههابررسیمینمایند.
.2خدماتورزشیوتفریحی 
خدماتورزشیشاملبهرهبرداریازتأسیساتورزشیمربوطبهسازمان(زمینها،سالنهاو
اماکنورزشی)،انعقادقراردادیاتفاهمنامهباسایرسازمانهاوبخشخصوصی،پرداختتمامیا
بخشیازهزینههایانجامشدهتوسطکارکناندرورزش(ثبتنامو،)...تسهیالتوکمکهای
خرید و تأمین لوازم ورزشی،اجرای برنامههای ورزشی عمومی ،برپایی مسابقات درونسازمانی،
شرکت در مسابقات برون سازمانی و  ...میباشد.خدمات تفریحی شامل استفاده از مجتمعهای
رفاهی و تفریحی و رستورانی سازمان ،انعقاد قرارداد و تفاهمنامه با سایر سازمانها و بخش
خصوصی،ارائهیارانهوتخفیفویاکمکهزینهبرایاستفادهازمراکزتفریحی،برپاییوحمایت
مالیازاردوهاوسفرهایسیاحتیوزیارتیوتفریحی،برپاییکالسهاودورههایعلمیفرهنگی
وهنریو...میباشد.
.3خدماتمسکن 
خدمات مسکن شامل واگذاری خانههایسازمانی ،پرداخت تسهیالت خریدوودیعهو اجاره
مسکن،پرداختکمکهزینهمسکن،ایجادتعاونیهایمسکنوغیرهمیباشد .
.4خدماتمعیشتیورفاهی 
خدماتمعیشتیورفاهیشاملایجادفروشگاههایمصرف،تفاهمنامهوقراردادبامراکزتولید
وتوزیعکاال،پرداختکمکهزینهها،هدایاوبنها(تحصیلی،ازدواج،خریدجهیزیه،نگهداری
کودک،سبدکاالو)...رفاهدرمحیطکار(نور،صوت،تهویه،ایمنیزیبایی،تمیزی،غذاخوری،
پذیرایی،بوفهو)...مرخصیهایروزتولدوتولدفرزند،ایابوذهابو...میباشد .
.5خدماتمربوطبهحوادثوبازنشستگی
اینخدماتشاملبیمههایعمروسرمایهوحادثه،مشاورههاوحمایتحقوقی،پرداختها
و تسهیالت از کار افتادگی کوتاهمدت ،طرحهای سرمایهگذاری برای دوران بازنشستگی و ...
میباشد .بسیاری از سازمانهادر طراحی بستههایخدمات رفاهی باکارکنان مشورت نموده و
نیازوخواستهآنانرادرانتخابخدماتوفرآیندارائهآندرنظرمیگیرند.برهمیناساسوبا
توجهبهتنوعنیازهاوخواستهها،معموالبهکارکنانویاگروههایمختلف(کارشناسان،مدیران)
در انتخاب از بین خدمات و سطح آن اختیار میدهند.به جز تعدادی از خدماتی که بر اساس
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قانونارائهآنبهکارکناناجباریاست،درموردسایرخدمات،کارکناناینامکانرادارندکهتا
سقفهزینهتعیینشدهازبینخدمات(کافهتریایخدماتوخدماتانعطافپذیر)متناسببا
نیازهاوخواستههاتعدادیراانتخاب ویاازمیانچندبستهخدمات رفاهی،بستهمناسبخود
راانتخابنمایند.تجربهنشاندادهاستکهبهجزتعدادیازخدماترفاهی(ماننددرمان)که
بایدبهطورمستمربههمهکارکنانارائهشود،بهتراستسایرخدماتبیشتربهصورتمتنوع،
غیرمستمرومتغیردرزمانهاومقادیرمتفاوتویاحتیمتفاوتبهگروههایمختلفکارکنان
ارائهشود.دربسیاریازموارداینخدماتازماهیتتشویقکنندگی،انگیزشیوهیجانبخشی
بیشتریدرمقایسهباخدماتمستمرویاحقوقودستمزدبرخورداراست .


 -6-1فرآیند طراحی و اجرای خدمات رفاهی
فرآیندطراحیواجرایخدماترفاهیدریکسازماندارای5مرحلهاست.این5مرحلهعبارتند
از:
.1جمعآوریوتحلیلدادهها:
برایطراحیخدماترفاهیکارکنان،دادههایزیربایدجمعآوریوتجزیهوتحلیلشود:
اهدافوبرنامههایسازمانبهویژهدراموررفاهیکارکنانوتجاربعملکردیسایرسازمانها
به ویژه سازمانهایمشابه ،قوانین و مقررات و دستورالعملها ،آییننامههاو مصوبات مرتبط،
اطالعاتودادههایکارکنان(جمعیتشناختی،نیازها،خواستهها،وضعیتمسکن،خودروو)...
دادههایآماری بهرهبرداری از هر خدمت ،نگرش و دیدگاه کارکناندر خصوص خدمات رفاهی
ارائهشده،وضعیتمالیوبودجهسازمانبهویژهبودجهرفاهی،دیدگاهونگاهمدیرانسازمانبه
خدمات رفاهی کارکنان ،نیازها،کمبودها و ضعفهای زیرساختی (فناوری اطالعات ،تجهیزات،
ساختارونیرویانسانی،محیطفیزیکیو...بایدجمعآوریوتجزیهوتحلیلگردد.
.2طراحیبستهخدماترفاهی:
باتوجهبهتحلیلدادهها،خدماترفاهیطراحیمیگردد.دراینطراحیمواردزیربایدمورد
توجهقرارگیرد.تشکیلشوراویاکمیتهخدماترفاهی،تعیینانواعخدماترفاهیباتوجهبه
تحلیلدادهها(نوعوحجمخدمات)،تعیینزمانومکانارائهخدماترفاهی،تعیینهزینههاو
بودجه و منابع مالی و غیرمالی ارائه خدمات رفاهی ،تعیین مشمولین دریافت خدمات رفاهی،
تهیهآییننامههاودستورالعملهاوفرآیندمربوط،تعیینبرنامهاطالعرسانیبهمشمولین،تعیین
زیرساختهایفیزیکی،تجهیزاتنرمافزاریوسختافزاریموردنیازخدماترفاهی .
.3ارائهخدماترفاهی :
خدمات رفاهی توسط واحدهای درون سازمان و یا سازمانها و اشخاص برونسازمانی به
کارکنانارائهمیگردد.فعالیتهاییکهدرارائهخدماترفاهیبهکارکنانبایدانجامشودعبارتند
از:تأمینمالیهزینهخدماترفاهی،انعقادقراردادباارائهکنندگانبیرونازسازمانوهماهنگی
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با ارائهکنندگان درون سازمان ،اطالعرسانی به مشمولین در مورد فرآیند زمان ،مکان وهزینه
خدماترفاهی،ارائهخدماترفاهیبهکارکنانمشمولخدماترفاهی.
.4پایشخدماترفاهیارائهشده 
پایشخدماترفاهیارائهشدهباجمعآوریدادههایزیرانجاممیشود:
نظرسنجی از مشمولین بهرهبردار خدمات رفاهی و سایر کارکنان ،بررسی دادههایمیدانی
ارائهخدماتشاملوضعیتارائه،نقاطقوتوضعف،حجمخدماتاستفادهشده،فراوانیاستفاده
کنندگانو...نظرسنجیازواحدهایارائهدهندهخدمات(درونسازمانیوبرونسازمانی)پایش
میزانتحققاهدافوبرنامهها .


 -7-1خدمات رفاهی در برنامهها و مصوبات
بررسیهایاولیهنشانمیدهدکهخدماترفاهیهموارهدرمبانیدینی،سطحبینالمللیوملی
موردتوجهبودهاست.دیناسالمبهرفعنیازهایمادیومعنویکارگزاراناسالمیتوجهویژهای
داشته است که کاربردیترین سند آن فرمان امام علی علیهالسالم به مالک اشتر میباشد.در
سطحبینالمللیبهویژهدرکشورهایتوسعهیافتهنیزباشکلگیریانقالبهایاجتماعی(فرانسه،
شوروی سابق و  ،)...تدوین منشور ملل متحد و اعالمیه جهانی حقوق بشر و فشار جنبشهای
کارگریواتحادیهها،قوانینتدوینواقداماتدرحوزهرفاهکارکنانبه(ویژهکارگران)انجامشد.
دربسیاریازسازمانهامسئولیاواحدجدیدیباعنواناموررفاهیکارکنانایجادوبهمروربا
توسعه خدمات رفاهی جایگاه سازمانی این واحد ارتقا یافت .در حال حاضر توسعه برنامههاو
خدماترفاهییکیازمهمترینکارکردهایحوزهمدیریتمنابعانسانیدرسازمانهایموفقدر
سطحبینالمللیاست.
درایرانباتصویبقانونجدیداستخدامکشوریدرسال1345وقانونتأمیناجتماعیدر
سال  1354به امور رفاهی کارکنان با هدف حفظ و تقویت سالمت جسمی کارکنان ازطریق
انجاماقداماتبهداشتی،درمانی،ایمنیوکمکهایمعیشتیوحفظوتقویتروحیهکارکنانبا
ایجاد امنیت شغلی ،بازنشستگی و برنامههای آموزشی و تفریحی توجه ویژه شد.در برنامههای
توسعهاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیجمهوریاسالمیایران،قانونمدیریتخدماتکشوریو
مصوباتمجلسشورایاسالمیودولت،برحسبموردوباتوجهبهوضعیتبودجهودرآمدهای
کشور و نگرش قانونگذاران دولت ،معموال به صورت پراکنده خدمات رفاهی مانند پاداش پایان
خدمت،تسهیالتبانکی،تقویتتعاونیهایمصرفومسکن،کمکهایمعیشتی،مزایا،پاداشها،
مرخصیها،هدایاوحقهایبرایارائهبهکارکناندرنظرگرفتهشدهاست.
دانشگاههایوزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری،
آییننامهاستخدامیاعضایهیأتعلمی،آییننامههااستخدامیاعضایغیرهیأتعلمی،مصوبات
دولت و وزارت علوم ،مصوبات هیئت امنا و هیئت رئیسه دانشگاه ،خدمات رفاهی متعددی به
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کارکنان ارائه مینمایند.این خدمات در دانشگاههای مختلف به شکلهایمتفاوت به کارکنان
ارائه میشود.مهمترین سند مربوط به خدمات رفاهی کارکنان دانشگاهها ،آییننامه استخدامی
اعضای هیأتعلمی و آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأتعلمی میباشد .مواردمرتبطباامور
رفاهیدراینآییننامههاعبارتنداز:
فصلهشتموپیوستشماره4آییننامهاستخدامیاعضایهیأتعلمیبهاموررفاهیاختصاص
دادهشدهاست.فصلهشتماینآییننامهشاملمرخصیهابیمهواموررفاهیمیباشد.
موادمربوطبهاموررفاهیاعضایهیأتعلمیدراینفصلعبارتنداز :
ماده:93تسهیلدرعقدقراردادبیمهتکمیلیوپرداختبخشیازهزینههایمرتبطباآن.
ماده :94کمک به تهیه مسکن ،تقویت صندوق قرضالحسنه و وام و امور بیمه و تأمین و رفع
نیازهایضروریآنها.
ماده:95ایجادواشاعهفرهنگورزشوتشویقکارکنانبهانجامامورورزشیوتدوینواجرای
راهکارهایمناسبدراینخصوص.

عنوانپیوستشماره4آییننامهاستخدامیاعضایهیأتعلمی،دستورالعملپرداختکمکهای
رفاهیاست.مواددستورالعملپرداختکمکهایرفاهیعبارتنداز:
ماده:1پرداختکمکهزینهیکوعدهغذایگرم،کمکهزینهمهدکودک،کمکهزینهایابو
ذهابوکمکهزینهمسکن.
ماده:2پرداخت50درصدحقبیمهتکمیلیاعضا،بازنشستگانوافرادتحتتکفل.
ماده:3پرداختسهمحقبیمهعمروحوادث.
ماده:4پرداختکمکهزینهغیرنقدیبهمناسبتهایویژهمذهبیوملی.
ماده :5پرداخت حداکثر  35درصد از حقوق مرتبه و پایه به عنوان سهم پسانداز عضویت در
حسابپسانداز.
ماده:6کمکیاوامبهصندوققرضالحسنه،تعاونیهایمسکنومصرفویااعتبارییاپرداخت
واممستقیمبهاعضا.
فصل هشتم و پیوست شماره  8آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأتعلمی به امور رفاهی
اختصاصدادهشدهاست.عنوانفصلهشتم،مرخصیهابیمهواموررفاهیمیباشد.
موادمربوطبهاموررفاهیاعضایغیرهیأتعلمیدراینفصلعبارتنداز
ماده:69تسهیلدرعقدقراردادبیمهتکمیلیوتأمیناعتباربرایپرداختبخشیازهزینههای
مرتبطباآن.
ماده:70کمکبهتهیهمسکن،تقویتصندوققرضالحسنه،وامواموربیمهوتأمینرفعنیازهای
ضروریآنها.
ماده:71اشاعهفرهنگورزشوتدوینواجرایراهکارمناسببرایتشویقکارکنانبهورزش.
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عنوان پیوست شماره  8آییننامه استخدامی اعضای غیرهیأتعلمی ،دستورالعمل پرداخت
کمکهایرفاهیاست.

مواددستورالعملپرداختکمکهایرفاهیعبارتنداز:
ماده:1کمکهزینهیکوعدهغذایگرم،کمکهزینهمهدکودک،کمکهزینهایابوذهابو
لباس.
ماده:2پرداخت50درصدحقبیمهتکمیلیاعضاوافرادتحتتکفلآناندرصورتوجوداعتبار.
ماده:3پرداختحقبیمهعمروحوادث.
ماده:4پرداختکمکهزینهنقدیوغیرنقدیبهمناسبتهایویژهمذهبیوملی.
ماده:5پرداختحداکثرتا10درصدحقوقرتبهوپایهبهعنوانسهمپسانداز .
ماده:6پرداختپاداشبهاعضایشاغلکاراومؤثرباتصویبهیئتاجراییمشروطبرپیشبینی
دربودجهسالیانهتا2برابرحقوقومزایایمستمر.
ماده:7کمکیاوامبهصندوققرضالحسنه،تعاونیهایمسکنیامصرفیااعتبارییاپرداخت
واممستقیمبهاعضا.
ماده:8پرداختهزینهمعایناتپزشکیاعضاهردوسالیکبار.
ماده:9اشاعهفرهنگورزشوتدوینواجرایراهکارمناسببرایتشویقکارکنانبهورزش.
درفصلهاوپیوستهایمرتبطبارفاهکارکناندانشگاهدرآییننامههایاستخدامیاعضایهیئت
علمی و غیرهیأتعلمی تفاوتهایی بنا به صالحدید مرجع تهیه کننده و تصویب کننده وجود
دارد .
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 -8-1سیاستهای اجرایی در تدوین بستههای خدمات رفاهی
درتدوینبستههایخدماترفاهیکارکنان(برنامهسالمتورفاهکارکنان)سیاستهایزیرباید
موردتوجهقرارگیرد:
-1توسعهمشارکتکارکنانوسایرذینفعاندرونسازمانیوبرونسازمانی
-2برونسپاریوکاهشتصدیگریخدماترفاهی
-3بهرهبرداریبهینهازمنابعمالیوبودجهرفاهکارکنان
-4بهرهبرداریازظرفیتهایموجودبرایتوسعهخدماترفاهیدرداخلوخارجازسازمان
-5توسعهشفافیتورعایتعدالتوتوسعهحقانتخابکارکنان(ارائهخدماتدربستههای
متنوعویاکافهتریا)
-6توجهبهویژگیها،نیازهاواولویتهایکارکنان
-7بهرهبرداریمناسبازابزارهایفناوریاطالعاتوارتباطات
-8همراستاییراهبردخدماترفاهیبااهدافوراهبردهایسازمان
-9ارتقایبهرهوریوبهبودکمیوکیفیخدماترفاهی
-10توسعهسبکزندگیسالموتوجهبهشایستگیوعملکردکارکنان 
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فصل دوم
اهداف ،وظایف و تشکیالت رفاه کارکنان در دانشگاهها 


 -1-2مقدمه
بهمنظوربررسیوالگوگیریازاهداف،وظایفوتشکیالترفاهکارکناندردانشگاههایبزرگ
کشور،کاربرگجمعآوریاطالعاترفاهیتدوینوبهدانشگاههاارسالگردید.اینکاربرگدر
نشستمدیرانرفاهیدانشگاههایبزرگکشورنیزارائهشد.تعدادیازدانشگاههاکاربرگرا
تکمیلوارسالنمودندواطالعاتسایردانشگاههانیزبامراجعهبهسایتوسامانههایمربوطه
جمعآوری گردید .خالصه اطالعات جمعآوری شده دردو بخش شامل اهداف ووظایف رفاه
کارکناندردانشگاههاوساختاروتشکیالتاموررفاهیدردانشگاههابهتفکیکدراینفصل
آوردهشدهاست.درانتهایهربخشنیزازاطالعاتمذکورنتیجهگیریارائهشدهاست .


 -2-2اهداف ،وظایف و فعالیتهای رفاهی در دانشگاهها
اطالعاتجمعآوریشدهدرخصوصاهدافووظایفواحدهایمسئولدراموررفاهوسالمت
کارکناندردانشگاههاازطریقتکمیلکاربرگهایارسالیومراجعهبهسامانهدانشگاههابهشرح
زیرمیباشد .

 -1-2-2دانشگاه تهران
چشمانداز:
ایجادنظامجامعیازامکانات،برنامههاوخدماترفاهیبهمنظوربهبودوافزایشسطحکمیو
کیفیرفاهکارکناندانشگاه .
مأموریت:
مدیریترفاهینقشتأثیرگذارومهمیدرشکلگیریانگیزه،پتانسیلکارکنانوبهبودعملکرد
آن سازماندارد.یکی از راههای افزایش بهرهوریکارکنان تأمین نیازهای رفاهی آنهاست.اداره
کل امور رفاهی دانشگاه نیز با ترسیم چشمانداز و تعریف مأموریت در پی ارائه مجموعهای از
خدمات،امکاناتوفعالیتهایبیشتروباکیفیتمطلوبتردربخشهایمختلفرفاهیازجمله
بیمه ،تسهیالت مالی ،گردشگریو...میباشد کهمنتج به بهبودکیفیت رفاهی زندگی و ایجاد
رضایتمندیهمکاراندانشگاهیشود.تحققفعالیتهایرفاهیرامیتوانبامدیریتیصحیحو
بامشارکتسهجانبهدانشگاه،اموررفاهیوبهخصوصآحادکارکناندانشگاهیوبااستفادهاز
ظرفیتهای بالقوه و بالفعل سازمانی در مدت زمانی مناسب به نقطهای مطلوب رساند تا در
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بخشهای مختلف سیاستگذاری ،برنامهریزی و اجرا اهداف مورد نظر را محقق سازد و در این
راستااهدافوفعالیتهایزیررادنبالمیکند .
اهداف:
توسعهرفاهعینیوذهنییامادیومعنویکارکنان؛  ارتقاء سطح رفاه زندگی کارکنان با برنامهریزی و نظارت بر اقدامات رفاهی مبتنی بر رعایتکرامتانسانی؛ 
شناسایینیازهایمختلفرفاهیهمکاراندانشگاهی؛ بهرهمندیمؤثرازظرفیتهایموجوددانشگاهدربخشهایمختلفرفاهی؛  شناسایی و بررسی ظرفیتهای مختلف سرمایهگذاری جهت عملیاتی کردن در بخشهایمختلف؛ 
ارائهخدماتمشاورهای،آموزشیوظرفیتسازیدربخشرفاهی؛ تشویقوایجادانگیزشبهمنظورباالبردنعملکردفردیواداری درسازمانباارائهخدماترفاهیبهآنها؛ 
توسعهارتباطاترفاهیدانشگاهباحضورفعالواثربخشدرنهادهاوسازمانهایعالیرفاهیدانشگاهی،استانی،ملی؛ 
 به اشتراکگذاری خدمات رفاهی با سایر دانشگاهها به منظور توسعه ارتباطات دانشگاهی وتوسعهخدماترفاهیبهکارکنان؛ 
توانمندسازیهمکاراندرجهتمشارکتمؤثردراموررفاهی؛ ایجادپایگاهاطالعاتیرفاهیکارکنان .فعالیتها:
ارتباطمستمربانمایندگانرفاهیواحدهایدانشگاهبهمنظورمشارکت،تبادلنظرودیدگاههای
رفاهیهمکاران؛ 
بهروزرسانیاطالعاترفاهیدرسایتادارهکلبهمنظوردسترسیسریعبهآخریناطالعات؛ 
رسیدگیبهاموربیمهکارکنانبراساسقراردادهایجاریازطریقاستقرارنمایندگانبیمههای
تکمیلیدرمانبهمنظورتسهیلدراموربیمهای؛ 
ایجادفرصتهایرفاهیازجملهبرگزاریتورهایگردشگری،بازدیدازموزهها،سالنهایسینما،
تئاتر،باشگاهها،باغاتو...درقالبقرارداد؛ 
عقدقراردادباشرکتهایخدماترفاهیباهدفارائهخدماتمطمئن،سریعوآسان؛ 
مدیریتونظارتبرعملکردواحدهایاقامتی،گردشگریوتفریحیدانشگاه؛ 
برگزاری جلسات مشترک با دانشگاههای کشور بهویژه دانشگاههای سطح یک با هدف تبادل
تجربیاتوهمافزاییامکاناترفاهی؛ 
راهاندازیسامانهجامعاموررفاهیبرایثبتوپیگیریدرخواستهادربخشهایمختلفرفاهی؛ 
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ارائهتسهیالتخریدکاالهاوتجهیزاتموردنیازهمکارانباشرایطویژهتخفیفیوتقسیطی؛ 
افزایشمیزاناعتبارصندوقهایرفاهیبهمنظورافزایشرقموتعدادتسهیالتمالیاعطاییبه
همکاران؛ 
تدوینوارائهگزارشعملکردرفاهیدانشگاهحسبنیاز .

 -2-2-2دانشگاه اصفهان
 -1انجام امور مربوط به بیمه خدمات درمانی وتأمین اجتماعی از جمله:تمدیدبیمه خدمات
درمانی،تعویضدفترچهبیمهخدماتدرمانیوتأمیناجتماعیوصدوردفترچهجدیدوابطال
دفترچهبیمهدرمانیافرادیکهازپوششبیمهخارجمیشوند .
 -2انجام امورمربوط به بیمه ،بهداشت و درمان کارکنان و پرداخت سهمیههای غیرنقدی با
همکاریواحدهایمربوطه .
-3فراهمآوردنامکاناترفاهیبرایکارکناندانشگاهدرحدودمقرراتوبادرنظرگرفتنامکانات
فنیومالی .
-4ایجادتسهیالتالزمجهتاستفادهازامکاناتورزشیورفاهیبرایکارکناندانشگاهوخانواده
آنان .
 -5ایجاد تسهیالت اقامتی و حمل و نقل جهت سفرهای زیارتی و سیاحتی کارکنان و خانواده
آنها .
-6معرفیکارکنانجهتاستفادهازتسهیالترفاهیسایردانشگاهها .
-7اطالعرسانیبههمکارانجهتاستفادهازسایرتسهیالترفاهی 
-8تشکیلونظارتبرشرکتهایتعاونیمصرفومسکن .
-9تهیهوتوزیعبننقدیوغیرنقدی .
-10اعطایوامهایضروریوغیره .


 -3-2-2دانشگاه تربیت مدرس
مدیریت خدمات رفاهی از مباحث بنیادیمدیریت منابع انسانی سازمانهایامروز بوده و نقش
ارزندهوتأثیرگذاریدرشکلگیریانگیزهها،پتانسیلوبهبودعملکردیکسازمانایفامیکند.
افزایشتسهیالترفاهیازجملهایجادزمینههایگردشگری،تفریحی،ورزشیورفاهیهمواره
باعثافزایشانگیزهوبهرهوریکاریخواهدبود .
لذادامنهتسهیالترفاهیوخدماتی،ارتباطتنگاتنگیبانوعنگرشسیستممدیریتیدانشگاه
دارد.دانشگاهتربیتمدرسدارایامکاناترفاهینسبتامناسبیمیباشدومدیریتآنازسالهای
گذشته تاکنون تالش نموده تا با توسعه فعالیتها ،امکانات و تسهیالت رفاهی ،نسبت به ایجاد
نشاطوروحیهکارکناندانشگاهاقدامنمایند .
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شرح وظایف اداره رفاه اعضاء هیأتعلمی و غیر هیأتعلمی
 برنامهریزی و نظارتبر امور گردشگریکارکنان از قبیل تجهیز زائرسرایمشهد ،مهمانسراینورونگهداریوتوسعهامکاناتمجموعههایتابعه .
 برنامهریزی و تالش به منظور توسعه تسهیالت رفاهی اساتید و کارکنان با هماهنگی مراجعذیربطوانعقادتفاهمنامهبامجموعههایفرهنگی،ورزشی،تفریحیوارائهتخفیفمناسببرای
استفاده همکاران مانند کارت استخر و مجموعههای ورزشی ،پارکها ،سالنهای تئاتر ،اماکن
تفریحیو ...
 برنامهریزی و برگزاری و ارزیابی سفرهای زیارتی ،سیاحتی (مانند عتبات عالیات) ،تورهاییکروزهوچندروزهبابرنامهمنظمبرایشهرهایقم،کاشان،غارعلیصدرهمدانو ...
تکریموبزرگداشتمراسممیالدحضرتعلی(ع)روزمردومیالدحضرتزهرا(س)روززنوتجلیلازدانشآموزاننمونهجهتتهیهوتأمینهدایایمربوطه .
 تالش به منظور استفاده فرزندان کارکنان از امکانات دانشگاه و برنامهریزی جهت دورههایآموزشی،ورزشیوتفرحیبرایفرزندانکارکناندرایامتعطیالتتابستان .
ارتباطبااداراترفاهسایرسازمانهاودانشگاههاوبرنامهریزیجهتاستفادهازامکاناتآنها . ارائه کلیه تسهیالت بیمههایتأمین اجتماعی و خدمات درمانی اعم از صدور اولیه ،تمدید،تعویض ،صدور المثنی و همچنین تحویل پرونده پزشکی جهت اخذ سهم بیمهگر پایه از مراکز
بیمهایخدماتدرمانیوتأمیناجتماعی .
برنامهریزیمنظمودقیقوکارشناسیومشاورهباکارشناسانمجرببیمهجهتعقدقراردادانواعبیمههایتکمیلیدرمان،عمروحوادث،عمروسرمایهگذاریوبیمهاتومبیل(ثالثوبدنه)
وسایربیمههایمورددرخواستهمکارانکهپسازاستعالمازشرکتهایبیمهایوهمچنین
نیازسنجی همکاران و خانوادههایآنان ،تالش میگردد قرارداد بیمه بصورتی منعقد شود که
پاسخگوینیازهایعمدههمکارانورضایتمندیبیشتراینعزیزان(باکمترینحقبیمه)باشد .

 -4-2-2دانشگاه تبریز
وظایف امور بیمه
عقدقراردادبیمهتکمیلیبرایکلیهاعضایشاغل 
اعمالتغییراتماهانهاعضایبیمهتکمیلیواعالماسامیبهمدیریتمالیدانشگاه 
حضورنمایندهبیمهدردانشگاهبهمنظوربررسیپروندههاوپاسخگوییبهاعضاء 
عقدقراردادبیمهعمربرایکلیهاعضایشاغلوبازنشستهدانشگاهودریافتغرامتآن 
کتابتکمکهزینهازدواجوفوتبرایواجدینشرایطبرایکلیهاعضایشاغل،بازنشستهو
مستمریبگیران 
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بازنشستگانومستمریبگیرانتعویض،ابطال،صدوراولیهوالمثنیدفترچهخدماتدرمانی
کلیهاعضایشاغلین 
ذخیرهویابازخریدمرخصیهایهیأتعلمیدارایسوابقاجرایی 
بااستقرارنمایندهبیمهدردانشگاهارائهتسهیالتبیمهخودرو 
وظایف امور رفاهی
ارائهخدماتگردشگری(سیاحتیوزیارتی) 
انجامتورهاییکروزهیاچندروزهبرایکلیهاعضایشاغلوبازنشسته 
انجامتورهایزیارتیکربالومشهدالرضا 
معرفیاساتیدمعززرسمیبهوزارتجهتدریافتوام 
اطالعرسانیبههمکارانجهتاستفادهازسایرتسهیالترفاهی 
انجامکلیهامورمربوطهبهمهمانسرایدانشگاه(تهران،تبریز) 
معرفیکارکنانجهتاستفادهازتسهیالترفاهیسایردانشگاهها 
برقراریکمکهزینهمهدکودکبهاعضایهیأتعلمی 

 -5-2-2دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
آشنایی با اداره رفاه اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی
مدیریت خدمات رفاهی از مباحث بنیادی مدیریت منابع انسانی سازمانهای امروزی بوده و
میباشد و نقش پررنگ و تأثیرگذاریدر شکلگیری انگیزهها ،پتانسیل و بهبود عملکرد یک
سازمانراایفامیکند.افزایشتسهیالترفاهیازجملهایجادزمینههایگردشگری،تفریحی،
ورزشیورفاهیهموارهباعثباالرفتنانگیزشوبهرهوریبود .

شرح وظایف اداره رفاه اعضای هیأت علمی و غیر هیات علمی
 برنامهریزیبهمنظورتوسعهتسهیالترفاهیاساتیدوکارکنانباهماهنگیمراجعذیربطوانعقادتفاهمنامهبامجموعههایفرهنگی،ورزشی،تفریحیوارائهتخفیفجهتاستفادههمکاران 
انعقاد تفاهمنامه اماکن زیارتی و سیاحتی تالش به منظور توسعه تسهیالت رفاهی اساتید و
کارکنانباهماهنگیمراجعذیربط 
برنامهریزیثبتنامهمکاران،نظارتبرواحدهاازقبیلمشهد،کیش،یزد،کالردشت،اصفهانو ...
انعقادقراردادبیمهدرمانتکمیلیاساتیدوکارکناندانشگاه تهیهلیستافراددرخواستکنندهبیمهتکمیلیبههمراهافرادتحتتکفلوارسالاطالعاتبهبیمهومالیدانشگاه 
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انجامامورمربوطبهاستعالمبیمهتکمیلیوبرنامهریزیمنظمودقیقوکارشناسیومشاورهباکارشناسانمجرببیمهجهتعقدقراردادباشرکتهایبیمهایونمایندگیباتوجهبهنیاز
همکارانوخانوادههایآنانکهپاسخگویینیازهایعمدههمکارانورضایتمندیبیشتراین
عزیزانراباحداقلحقبیمهمناسبتحتپوششقراردهد .
انعقادقراردادبیمهعمروحوادث،بیمهآتشسوزی،بیمهمسئولیت،بیمهخودرو انعقادقراردادبیمهعمرسازمانبازنشستگیکشوری معرفینامهجهتاستفادهازامکاناترفاهیوزارتعلوم ارائهتسهیالتکارتاعتباریبانکسامان ثبتنامواساللیستبهبانکسامانوارائهکارتاعتباریبههمکاران 
 -6-2-2دانشگاه شهید بهشتی
ادارهتعاونورفاهمجموعهفعالیتهاوخدماتذیلرادررابطهباکلیهاعضاءهیأتعلمیو
کارمندانشاغلوبازنشستهدانشگاهارائهمیدهد.اینفعالیتهاعبارتاستاز :
 عقدقراردادبیمهعمرکلیهکارکنانشاغلوبازنشستهدانشگاهودریافتغرامتآن  عقدقراردادبیمهتکمیلیایرانبرایکلیهکارکنان  اعمالتغییراتماهانهاعضایبیمهتکمیلیواعالماسامیبهمدیریتمالیدانشگاه  صدورمعرفینامهپاراکلینیکیوبستریواخذوپرداختهزینههایمربوطبهدرمانهایپاراکلینیکی 
 صدوروتوزیعکارتدرمانبرایاعضاء  حضورپزشکمعتمدبیمهایراندردانشگاهبهمنظوربررسیپروندههاوپاسخگوییبهاعضاء 
 اعالمتغییراتماهانهحذفواضافهوکسرحقسرانهبهمدیریتمالیوبیمهایران  تعویض،ابطال،صدوراولیهوالمثنیدفترچهخدماتدرمانیوتأمیناجتماعیکارکنان  نظارتوتمدیدقراردادمهدکودکدانشگاه  پرداختونظارتبرکمکهزینهمهدکودکبهکارکنان  صدورگواهیهایمختلفجهتدریافتواممسکن،کارتاعتباریو ... ارائهخدماتحمایتیبهمشمولینصندوقذخیرهکارکنان  استقرارنمایندهبیمهایراندرمدیریتمنابعانسانیوارائهتسهیالتدرخصوصبیمهخودرو 
 مذاکرهوعقدقراردادوارسالفایلهایالزمبیمهتکمیلیکارکنانشرکتی  بیمهدرمانتکمیلیاساتیدبازنشستهبارتبهاستادتمام  -معرفیاساتیدمعززوکارکنانمحترمبهزائرسرایمشهدالرضا(ع) 
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 معرفیاستیدمعززوکارکنانمحترمبهمجتمعرفاهیزیراب  انعقاد قرارداد متناسب با فصول سال با مارکز زیارتی ،تفریحی و سیاحتی به منظوراستفادهاساتیدمعززوکارکنانمحترم 
 معرفیاساتیدمعززبهبانکجهتدریافتوام 
 -7-2-2دانشگاه صنعتی اصفهان
اداره رفاه کارکنان دانشگاه متصدی شناخت نیازهای رفاهی کارکنان و برنامهریزی و تهیه
طرحهایمختلفجهترفعآنهااستوازقسمتهایزیرتشکیلشدهاست :
الف-دفترادارهرفاه 
ب-مهدکودک 

الف-دفترادارهرفاهمسئولیتاصلیدررفعنیازهایرفاهیکارکنانرابرعهدهداردازجمله :
-1نظارت،سرپرستی،ثبتناموصدورمعرفینامهمتقاضیاناستفادهازمجتمعفرهنگیدهکده
زایندهرود(چادگان)درطولسال .
 -2نظارت،سرپرستی،ثبتناموصدورمعرفینامهوتوزیعژتونغذایمتقاضیاناستفادهاز
مجتمعفرهنگی-آموزشیبهشهردرطولتابستان .
 -3انجامامورمربوطبهبیمهوبهداشتودرمانکارکنانازقبیلتمدیدبیمهتکمیلدرمان،
بیمهعمروحوادثمصوب،گروهیوخانواده .
 -4پرداختکمکهایغیرنقدیمختلفازقبیلپرداختبنغیرنقدیششماههاولودوم
سال،توزیعحوالهبنخواروبارویژهماهمبارکرمضانوشبعید .
-5دریافتمدارکالزمازکارکنانرسمیومشمولنظامهماهنگپرداختدرموردازدواجخود
یافرزندانآنهاویامدارکمربوطبهفوتاینافرادوارسالنامهمربوطهجهتپرداختمبالغ
آنوهمچنیندریافتمدارکمربوطهبهتغییراتعائلهمندیوحقاوالدازکارکنانوارسال
لیستتغییراتمربوطهبهادارهکارگزینیجهتاقدامالزم .
 -6انجامامورمربوطهبهتحویلوتحولکویاساتیدومجموعهآپارتمانهایامامعلی(ع)،
رسیدگیبهتقاضاها،تشکیلجلسهوتخصیصآپارتمانبهاساتیدوکارکنانمتقاضیونظارت
برحسنانجامامورایندومجموعه .
-7تهیهوتنظیمتورهایسیاحتی-زیارتیمختلفدرطولسالازقبیلتورسیاحتی-زیارتی
سوریه،عتباتعالیاتومشهدمقدسودرصورتامکانثبتنامعمرهمفرده .
-8ارتباطباادارهرفاهدانشگاههایدیگروبرنامهریزیجهتاستفادهازامکاناترفاهیآنان .
-9انجاماموررفاهیغیرقابلپیشبینیدیگر .
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ب -مهدکودککهمسئولیتنگهداریومراقبتازفرزندانکارکنانمتقاضیدانشگاهدرطول
ساعتاداریرابرعهدهدارد .
برنامههای آتی اداره رفاه
واضحاستکهنقشواهمیتبرنامهریزیدقیقدرنیلبهاهدافبزرگوکوچکهرسازمانی،
غیرقابلانکاراستواینبرنامهریزیونگاهیتیزبینانهبهآتی،عالوهبرترسیمنقشهراه،لوازمو
اختیاراتالزامیآنرانیزتعریفنمودهتادرتصمیمگیریمدیرانارشد،بادیدواقعبینانهموارد
اتخاذگردد .
ادارهرفاهدانشگاهنیزازاینقانونکلیمستثنینیستوشایدبتوانباارائهاهدافوبرنامههای
شفاف و زمانبندی شده ،عالوه بر چشمانداز چند سال آتی ،توقعات عمومدانشگاهیان را به
واقعیتنزدیکترنمود .
مبنایترسیماینراهتاافقرفاهیقابلقبولبرایعموم،بربهحداقلرساندنهزینههای
مصروفهوتغییراتهنگفتمالی،بهدلیلوضعیتکنونیکشورولحاظنمودنجلوگیریاز
اسرافبناگذاشتهشدهاست .
اهداف کوتاه مدت  9ماهه
)1فعالیتبیشتردرراستایتکریماربابرجوعوپاسخگوییدرکلیهسطوحدانشگاهی 
)2طراحیوراهاندازیسایترفاهدانشگاه 
)3برخوردکارشناسانهبهامکاناترفاهیموجودوتعریفوعملیاتینمودنارتقاءآنها 
)4تسهیلبرخورداریازامکاناترفاهیوگستردهترنمودنپوششآنها 
)5برقراریارتباطباشرکتها،فروشگاههاومؤسساتمعتبردرراستایدریافتامتیازاتتقسیط
وتخفیف 
)6تعریفنمونههایجدیدرفاهیمانندتورهایایرانگردیباراهنماهایحرفهایوخاص 
)7معرفیامکاناتمشترکرفاهیبرایعمومدانشگاهیانوبرحسبضرورتخاصقشری 
 )8ایجاد ارتباط به طرق مختلف با مسئولین رفاهی دانشگاههای استان جهت بهرهمندی از
ایدههایموفقیکدیگر 
 )9سود بردن از برند و شهرت دانشگاه در کسب حداکثری امتیازات و مالحظات شرکتها،
فروشگاهها،مراکزخدماتی،رفاهی،تولیدیو ...
)10ایجادبانکاطالعاتیباانجامنظرسنجیهایمتعددجهتدریافتنظراتعمومدانشگاهیان
ازامکاناترفاهیوبعضالحاظنمودنشاخصهایآنها 
)11افزایشبهرهوریازامکاناترفاهیوبهسازیآنهادرحدتوان 
اهداف بلندمدت (فراتر از  3سال)
)1تشکیلشورایرفاهیدانشگاههایمرکزایران 
)2افزایشبودجهرفاهیدانشگاه 
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)3افزایشپوششبیمهتکمیلیازنظرکیفیوکمی 
 )4تشویق و توجیه سرمایهگذاری دارائیهای ملکی در خصوص خرید داراییهای ملکی در
شهرهایسیاحتی،زیارتی 
)5تعریفاعزامسفرهایزیارتی،سیاحتیداخلیوخارجیبرایکلیهدانشگاهیانبدوننیازبه
آژانسهایمسافرتیبلکهبااستفادهازتوانوتخصصنیروهایدانشگاهیوامکاناتتجهیزاتی
داخلدانشگاهی(توریستی:شهرهایکشوروخارجکشور،زیارتی:جمکران،مشهد،کربال،مکه
مکرمهو )...
)6نظارتکاملودقیقرویکلیهاماکنیکهازطرفدانشگاهسوبسیتبهآنهاتعلقمیگیردتا
دربهبودرفاهکارکنانتأثیرگذارباشند .
)7تثبیتجایگاهادارهرفاهدربینادارتدیگربعنوانیکمرکزتأثیرگذاردررضایتعمومی
دانشگاهیانوشرکتنمایندهاینادارهدراکثرشوراهایتخصصی
 -8-2-2دانشگاه امیرکبیر
آشنایی با اداره رفاه اعضای هیأتعلمی و غیر هیأتعلمی
مدیریت خدمات رفاهی از مباحث بنیادی مدیریت منابع انسانی سازمانهای امروزی بوده و
میباشد و نقش پررنگ و تأثیرگذاریدر شکلگیری انگیزهها ،پتانسیل و بهبود عملکرد یک
سازمانراایفامیکند.افزایشتسهیالترفاهیازجملهایجادزمینههایگردشگری،تفریحی،
ورزشیورفاهیهموارهباعثباالرفتنانگیزشوبهرهوریکاریخواهدبود .
دامنهتسهیالترفاهیوخدماتیارتباطتنگاتنگیبانوعنگرشسیستممدیریتیدانشگاه
داردکهدانشگاهصنعتیامیرکبیردارایامکاناترفاهینسبتامناسبیمیباشدومدیریتآناز
سالهایگذشتهتاکنونتالشنمودهتاباتوسعهفعالیتها،امکاناتویاتسهیالترفاهیخستگی
امورجاریپرسنلرابرطرفنماید .

شرح وظایف اداره رفاه اعضای هیأتعلمی و غیر هیأتعلمی
برنامهریزیونظارتوگردشگریکارکنانازقبیلزائرسرایمشهد،مجتمعآموزشیوپژوهشیدیناچال(شمال)ونگهداریوتوسعهامکاناتمجموعههایتابعه .
 برنامهریزیوتالشبهمنظورتوسعهتسهیالترفاهیاساتیدوکارکنانباهماهنگیمراجعزیربطوانعقادتفاهمنامهبامجموعههایفرهنگی،ورزشی،تفریحیوارائهتخفیفجهتاستفاده
همکارانمانندکارتاستخرپارکهاو ...
برنامهریزیونظارتبرانجامامورمربوطبهتسهیالتبانکیهمانندوامهایخریدخودرو،خریدلوازممنزلوقرضالحسنهو...کهتاکنونبصورتمستمروبدونهیچگونهمحدودیتیپرداخت
گردیدهاست .
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 برنامهریزیوبرگزاریوارزیابیسفرهایزیارتی،سیاحتیمانندعتباتعالیاتو...تورهاییکروزهوچندروزهبابرنامهمنظمهرماههمثلقموجمکران .
تکریموبزرگداشتمراسمهایمیالدحضرتعلی(ع)روزمردومیالدحضرتزهرا(س)روززنو تجلیل ازدانشآموزان نمونه جهت تهیهو تأمینهدایای مربوطه با هماهنگی مدیریت
متبوع .
 تالشبهمنظوراستفادهفرزندانکارکنانازامکاناتدانشگاهوبرنامهریزیجهتدورههایتابستانیفرزندانکارکنان .
 ارتباطبااداراترفاهسازمانهاودانشگاههایدیگروبرنامهریزیجهت استفادهازامکاناترفاهیآنان .
ارائهکلیهتسهیالتبیمههایتأمیناجتماعیوخدماتدرمانیاعمازتمدید،تعویض،صدورالمثنی،صدوراولیه،تحویلپروندهپزشکیجهتاخذسهمبیمهگراولیهازخدماتدرمانی .
برنامهریزیمنظمودقیقوکارشناسیومشاورهباکارشناسانمجرببیمهجهتعقدقراردادانواعبیمههایتکمیلی،عمروحوادث،عمروسرمایهگذاریوبیمهاتومبیل(ثالثوبدنه)وسایر
بیمههایمورددرخواستهمکارانکهپسازاستعالمباشرکتهایبیمهایونمایندگیباتوجه
بهنیازهمکارانوخانوادههایآنانکهپاسخگوینیازهایعمدههمکارانورضایتمندیبیشتر
اینعزیزانراباحداقلحقبیمهمناسبتحتپوششقراردهد .

 -9-2-2دانشگاه عالمه طباطبایی
ارائه خدمات رفاهی از مهمترین بخشهای مدیریت منابع انسانی سازمانها میباشد و نقش
تأثیرگذاریدرشکلگیریانگیزههاوبهبودعملکردیکسازمانراایفامیکند.افزایشتسهیالت
رفاهیازجملهایجادزمینههایگردشگری،تفریحیورفاهیهموارهباعثباالرفتنبهرهوری
کاریخواهدبود.ادارهرفاهکارکنانباانجامبررسیهایالزمونظرسنجیهمکارانمحترمعلمی
واداریدانشگاهتالشمینمایدتاحداکثرامکاناترفاهیرافراهمنماید .
این اداره با الکترونیکی نمودن کلیه فرآیندها تسریع و تسهیل دسترسی به خدمات را
امکانپذیر کرده است .همچنین با پیشنهاد طرحهای مختلف رفاهی برای همکاران محترمو
خانوادههایایشانباتوجهبهمقرراتوامکاناتمالیدانشگاهسعیدرارائهخدماتمطلوبو
مناسبدارد .

وظایف اداره رفاه کارکنان
 برنامهریزیوتالشبهمنظورتوسعهتسهیالترفاهیاساتیدوکارکنانباهماهنگیمراجعذیربطوانعقادتفاهمنامهبامجموعههایفرهنگی،ورزشی،تفریحیوارائهتخفیفمناسببرای
استفادههمکارانمانندمجموعههایورزشی،پارکها،سالنهایتئاتر،اماکنتفریحیو ...
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برنامهریزیوبرگزاریوارزیابیسفرهایزیارتی،سیاحتی،تورهاییکروزهوچندروزهبابرنامهمنظمبرایشهرهایمختلف 
ارتباطبااداراترفاهسایردانشگاههاوبرنامهریزیجهتاستفادهازامکاناتآنها  ارائهکلیهتسهیالتبیمههایتأمیناجتماعیوخدماتدرمانیاعمازصدوراولیه،تمدید،تعویض،صدورالمثنیوهمچنینتحویلپروندهپزشکیجهتاخذسهمبیمهگرپایهازمراکز
بیمهایخدماتدرمانیوتأمیناجتماعی 
برنامهریزیمنظمودقیقوکارشناسیومشاورهباکارشناسانمجرببیمهجهتعقدقراردادانواع بیمههای تکمیلی درمان ،عمر و حوادث ،عمر و سرمایهگذاری و سایر بیمههای مورد
درخواستهمکارانکهپسازاستعالمازشرکتهایبیمهایوهمچنیننیازسنجیهمکاران
تالش میگردد قرارداد بیمه بصورتی منعقد شود که پاسخگوی نیازهای عمده همکاران و
رضایتمندیبیشترباکمترینحقبیمهباشد .

 -10-2-2دانشگاه علم و صنعت ایران
ارهرفاهوتعاونوظیفهشناختنیازهایرفاهیکارکناندانشگاهوبرنامهریزیوارائهطرحهای
مختلفجهترفعایننیازهارابهعهدهدارد.اهمبرنامههایادارهرفاهبهشرحذیلمیباشد .
انجامکلیهامورمربوطبهبیمهاعضایهیأتعلمیوکارکناندانشگاهشامل:بیمههایدرمانی-بیمهتکمیلی-بیمهعمروحادثه-بیمهسرمایهگذاریو ...
برنامهریزیسفرهایزیارتیوسیاحتیبرایکلیهکارکناندانشگاهدرقالبتورهاییکروزهوچندروزهوپرداختکمکهزینهسفر .
پرداختکمکهزینههاینقدیوغیرنقدیبهمناسبتهایمختلفدرچهارچوببرنامهتدوینشدهوبراساسبودجهابالغیمانندماهمبارکرمضان-عیدنوروزوسایراعیادومناسبتها .
 برنامهریزیوهماهنگیبابانکهایمختلفجهتاخذوامهایقرضالحسنه،خریدخودرووکاالوسایروامهایاضطراری .
تشویقفرزندانممتازاعضایهیأتعلمیوکارمنداندانشگاه .ارتباطبااداراترفاهسایردانشگاههاوبرنامهریزیجهتاستفادهازامکاناترفاهیآنانوارائهخدماتدراوقاتغیرپیکبههمکارانسایردانشگاهها .
 امورمربوطبهسلفاساتیددانشگاهوبرنامهریزیجهتطبخوتوزیعغذادرسلفاساتیدوبرگزاریمیهمانیهامرتبطدراینسلف .
انجامامورمربوطبهمجتمعرفاهیبابلسروبرنامهریزیجهتاستفادهبهینههمکارانازمجتمع . هماهنگیجهتانجاماموررفاهیاعضایهیأتعلمیوهماهنگیباوزارتعلومتحقیقاتوفناوریجهتارائهخدماتبهتربرایاعضایهیأتعلمیمانند:طرحترافیک،ویزاکارت،تخفیف
بلیطهواپیمائیو ...
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برنامهریزیواجرایطرحهایمختلفرفاهیازجملهپیشنهادطرحتشکیلشورایهماهنگیاداراترفاهدانشگاههایتهرانکهساالنهیکیازدانشگاههایعضوبهعنواندبیرخانهشوراوظیفه
هماهنگیوبرنامهریزیجلساتوامورمربوطبهشورارابرعهدهدارد.طرحایجادصندوقمرکزی
دانشگاه-طرحمددکاریاجتماعی-طرحعیادتازبیماران-طرحتسلیت-طرحتبریکروزتولد
همکارانوغیره .
انجامسایراموررفاهیکهدرمواقعضروریپیشبینیمیشود .
 -11-2-2دانشگاه شیراز
ارائه خدمات رفاهی از مهمترین بخشهای مدیریت منابع انسانی سازمانها میباشد و نقش
تأثیرگذاریدرشکلگیریانگیزههاوبهبودعملکردیکسازمانراایفامیکند .
افزایشتسهیالترفاهیازجملهایجادزمینههایگردشگری،تفریحیورفاهیهموارهباعث
باالرفتنبهرهوریکاریخواهدبود .
ادارهرفاهکارکناندرراستایماهیتومأموریتخودبهعنوانارائهدهندهخدماترفاهیبه
همهیهمکارانشاغلوبازنشستهانجاموظیفهمینمایدوباانجامبررسیهایالزمونظرسنجی
ازهمکارانمحترمهیأتعلمیواداریدانشگاهتالشمیکندتاحداکثرامکاناترفاهیرافراهم
نماید .
نقش خدمات رفاهی در جذب و نگهداشت نیروی انسانی بر محوریت اصول زیر میباشد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

آموزشومشاورههایبهداشتی،سالمت،مشاورهومددکاریاجتماعی 
امکاناتبیمهمکملوپوششخدماتدرمانی،بیمهحوادث،بیمهعمروسرمایهگذاری 
اعطایواموتسهیالتمالیدرقالبخدماترفاهی 
بسترسازیبرایاوقاتفراغتباامکاناتسفرومهمانسرا 
برنامهریزیفعالیتهایورزشی،فرهنگیوهنریبرایدانشگاهیان 
تسهیالترفاهیوبنکارت 

اهداف:
 .1شناسایینیازهایمختلفرفاهیهمکاراندانشگاهی 
 .2بهرهمندیمؤثرازظرفیتهایموجوددردانشگاهدربخشهایمختلفرفاهی 
 .3برنامهریزی و تالش به منظور توسعه تسهیالت رفاهی اساتید و کارکنان با هماهنگی
مراجع ذیربط و انعقاد تفاهمنامه با مجموعههایفرهنگی ،ورزشی ،تفریحی و ارائه تخفیف
مناسببرایاستفادههمکارانازمجموعههایفرهنگی،تفریحیو ...
 .4انجامامورمربوطبهبیمهخدماتدرمانیوتأمیناجتماعی 
 .5برنامهریزی و عقد قرارداد انواع بیمههایتکمیل درمان ،عمر و سرمایهگذاری ،حوادث،
آتشسوزیوسایربیمههایمورددرخواستهمکاران 
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 .6برنامهریزیوبرگزاریسفرهایزیارتی،سیاحتیوتفریحیوتورهاییکروزهوچندروزه 
 .7برنامهریزیوهماهنگیبابانکهایمختلفجهتاخذوامهایقرضالحسنه،کاالوسایر
وامهایاضطراری 
 .8بهاشتراکگذاریخدماترفاهیباسایردانشگاههابهمنظورتوسعهارتباطاتدانشگاهی
وتوسعهخدماترفاهیبهکارکنان .

 -12-2-2نتیجهگیری
بررسیاهدافووظایفاعالمشدهتوسطدانشگاههانشانمیدهدکه :
 -1همه دانشگاهها وظایف و یا فعالیتهای را برای تشکیالت رفاهی ذکر کردهاند .بعضی از
دانشگاههاوظایفتفکیکیامورمختلفزیرمجموعهتشکیالترفاهیدانشگاهرانیزآوردهاند.
-2اکثردانشگاههادریکیاچندجملهمقدماتی،اهمیتخدماتسالمتورفاهونقشتشکیالت
رفاهیدانشگاهرادرتأمینآنبیانکردهاند.
-3بعضیازدانشگاههااقدامبهدرجبیانیهچشمانداز،اهدافوبرنامههایرفاهینمودهاند.
-4دراهدافووظایفاعالمشدهتوسطدانشگاههادودستهوظیفهذکرشدهاست.
دستهاولوظایفیاستکهدرهمهدانشگاههاتوسطتشکیالترفاهیانجاممیشود(مانندامور
بیمهودرمانی) .
دستهدوموظایفیاستکهدرهردانشگاهمتناسببانظرمدیرانارشدوتشکیالتموجودبه
صورتمتفاوتبهتشکیالترفاهیویاسایرتشکیالتمرتبطدردانشگاهواگذارشدهاست(مانند
امورورزشکارکنان،فعالیتهایفرهنگی) .
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 -3-2ساختار و تشکیالت امور رفاهی در دانشگاهها
اطالعاتجمعآوریشدهدرخصوصتشکیالتونیرویانسانیواحدهایمسئولدراموررفاهو
سالمتکارکناندانشگاههاازطریقتکمیلکاربرگهایارسالیومراجعهبهسامانهدانشگاههابه
شرحزیرمیباشد .

 -1-3-2دانشگاه تهران
معاونتاداریومالی -ادارهکلاموررفاهی 
-معاونتادارهکل 
-ادارهخدماترفاهی 
-واحدتعاونومددکاری 
-واحدورزشکارکنان 
-ادارهنظارتبرواحدهایرفاهی 
-واحدتفاهمنامهوقراردادهایهمکاری 
-واحدبیمه 
-واحدواموتسهیالتمالی 
-مرکزهمایشهایدانشگاه 
کارکنان 
مدیریت 
مدیرکل 
مسئولدفتر 

باشگاهدانشگاه 
کارشناسمسئولاماکنرفاهی 
کارشناساماکنرفاهی 

بیمه 
کارشناسمسئولاموربیمهودرمان 

تعاونومددکاری 
مسئولواحدتعاون 
مسئولواحدمددکاری 
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حسابداری 
رئیسادارهمالیسازمانمرکزی 
کارشناسحسابداری 
کارشناسحسابداری 
کارشناسوامتجارتگروهی 
کارپرداز 

گردشگری 
مسئولواحدگردشگری 

مرکزهمایشهایعلمی 
مدیرمرکزهمایشهایعلمی 
مسئولدفترمرکزهمایشهایعلمی 
مسئولپذیرشوامورفرهنگیمرکز 
امیناموالمرکزهمایشهایعلمی 

واموتسهیالتمالی 
مسئولواحدوامصندوقرفاه 
کارشناسوام 

وبسایت 
مدیروبسایت/کارشناسامورگردشگری 

ستادرفاهیاعضاءهیأتعلمی 
مشاورمعاوناداریمالیومدیریتمنابعودبیرستاداموررفاهی -معاونستاد 
-امورمالی 
-دبیرخانه 
-اموربایگانیوآمار 
-امورتایپودفتری 
-مسئولدفتروکارشناسواممسکن 
-مشاورین 
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-مشاورگردشگریواطالعرسانی 
-مشاوراجرایی 
-مشاورشوراهایرفاهیمنطق 

 -2-3-2دانشگاه اصفهان
معاونتاداریومالی -مدیریتاموراداریوپشتیبانی 
-ادارهرفاهکارکنان 
رئیسادارهرفاهکارکنان 
مسئولدفتر 
کارشناساموررفاهی(سرپرستمهمانسراورستورانبزرگدانشگاه) 
متصدیوامهاوبنها 
کارشناسبیمهتکمیلی 
کارشناسبیمهخدماتدرمانیوتأمیناحتماعی 
مسئولهتلمیعادمشهدمقدس 
متصدیمهمانسرایتهران 
متصدیویالهایچادگان 
متصدیپذیرشمهمانسرایدانشگاه 
متصدیپذیرشمهمانسرایدانشگاه 
متصدیپذیرشمهمانسرایدانشگاه 

 -3-3-2دانشگاه تربیت مدرس
معاونتپشتیبانیومنابعانسانی -مدیریتاموراداری 
-ادارهرفاه 
کارکنان 
مدیراموراداری 
مسئولدفتر 
رئیسادارهرفاه 
کارشناسرفاهوتعاون 
کارشناسبیمهادارهرفاه 
کانالرسمیپیامرسانسروشادارهرفاهکارکنان 
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 -4-3-2دانشگاه تبریز
معاونتپشتیبانیوتوسعهمنابع -مدیریتمنابعانسانی،اداریوپشتیبانی 
-معاونتکارگزینیورفاه 
معاونکارگزینیورفاه 
درسایتدانشگاهتبریزاطالعاتیازتعدادکارکنانوجودندارد .


 -5-3-2دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
معاونتاداریومالی -مدیریتاموراداری 
-ادارهرفاهکارکنان 
مدیراموراداری 
مسئولدفتر 
رئیسادارهرفاه 
کارشناسمسئولرفاه(بیمهواموررفاهی) 
 -6-3-2دانشگاه شهید بهشتی
معاونتپشتیبانی،مالیومدیریتمنابع -مدیریتاموراداریومنابعانسانی 
-ادارهتعاونورفاه 
رئیسادارهتعاونورفاه 
کارشناساموررفاهی 
بیمه 
بیمهعمر 
تسهیالت 
قراردادهاوتفاهمنامهها 
بیمهخدماتدرمانی 
مجتمعهایاقامتیوتفریحی 

 -7-3-2دانشگاه صنعتی اصفهان
معاونتاداریومالی -مدیریتاموراداریومنابعانسانی 
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-ادارهرفاهکارکنان 
رئیسادارهرفاه 
کارشناساموررفاهی 
مسئولاموربیمهورفاهی 
متصدیامورمراجعینوافکارسنجی 
مسئولمجتمعهشتبهشت(هتل)دانشگاه 

 -8-3-2دانشگاه امیرکبیر
معاونتتوسعهومدیریتمنابع -مدیریتاموراداریوپشتیبانی 
-ادارهرفاهاعضاءهیأتعلمیوغیرهیأتعلمی 
کارکنان 
رئیسادارهرفاهاعضاءهیأتعلمیوغیرهیأتعلمی -مسئولدفتر 
-مسئولمالیوتسهیالت 
-کارشناسبیمهتکمیلیکلیهامورقراردادهایشاغلین 
-کارشناسبیمهعمروسرمایهزندگی 
-کارشناسبیمهتکمیلی،عمروحوادثنیروهایشرکتی 
-مسئولبیمهاولیهوورزشکارکنان 
-کارشناسامورسیاحتی،زیارتیوفوقبرنامه 
-مسئولزائرسرایمشهد 
-مسئولمجتمعتفریحیفرهنگیدیناچال 

 -9-3-2دانشگاه صنعتی شریف
معاونتاداریومالی -مدیریتاموراداری 
-ادارهرفاهوتعاون 
معاوناداریومالی 
مدیراموراداری 
معاونتوسعهورفاه 
معاونادارهرفاه 
کارشناسبیمهپایه(خدماتدرمانیوتأمیناجتماعی) 
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مسئولبیمهتکمیلی 
مسولبیمهتکمیلی 
مسئولامورگردشگری 
نمایندهشرکتگردشگریآهوان 
نمایندهشرکتبیمهتکمیلی 

 -10-3-2دانشگاه عالمه طباطبایی
معاونتتوسعهومدیریتمنابع -مدیریتاموراداری 
-ادارهرفاهکارکنان 
کارکنان 
مدیراموراداری 
رئیسادارهرفاهکارکنان 

 -11-3-2دانشگاه علم و صنعت ایران
معاونتاداریمالیومدیریتمنابع -ادارهرفاهوتعاون 
رئیسادارهرفاه 
معاوناداره 
مسئولدفتر 
مسئولامورمربوطبهمهمانسرایبابلسر،مسافرتها،تسهیالتوزارتعلوم،صندوقپساندازمسکن 

مسئولامورمربوطبهبیمهخدماتدرمانی 
مسئولامورمربوطبهبیمهتکمیلی،بیمهعمروحوادثوبیمهمسئولیتمدنی 
مسئولمربوطبهبیمهتأمیناجتماعی،بیمهخدماتدرمانی،هزینهمهدکودک،امیناموال 
مسئولامورمربوطبهوامها،جوایزدانشآموزان 
کارشناسبیمهاتومبیل،صدورومعرفینامه 
کارشناسبیمهدرمانسامان 
کارشناسبیمهدرمانسامان 
کمکهزینهازدواج 
کارتهایتخفیفپارکارم،استفادهازسالنهایهتلشهروپارکارم 
مددکاریاجتماعی،بانکهمیاری،بخشنیازمندیها 
ورزش 

32

اموراساتید 
سرگرمی 
رابطینرفاهی 
طرجسالمت 
اموربازنشستگان 
ستادرفاهیاعضاءهیأتعلمی 

 -12-3-2دانشگاه مشهد
معاونتاداریومالی -مدیریتاداریوپشتیبانی 
-مدیریتمراکزرفاهی1و 2

 -13-3-2دانشگاه شیراز
معاونتاداریومالی 
مدیریتاموراداری 
-ادارهرفاهوبیمه 
رئیسادارهرفاه 
کارشناسمسؤولتربیتبدنیوفرهنگی 
کارشناس(اموربیمه) 
کارشناساموررفاهی 
مسئولمنازلسازمانی 
کارمندکانونبازنشستگان 
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 -4-2نتیجهگیری
جدول  :1-2اطالعات مربوط به تشکیالت و نیروی انسانی واحد رفاه کارکنان در دانشگاهها
نام دانشگاه

عنوان سازمانی

واحد سازمانی

واحد رفاه کارکنان

مافوق

زیرمجموعههای واحد رفاه کارکنان

تعداد
کارکنان

توضیحات

ادارهخدماترفاهی(واحدتعاونومددکاری،واحدورزشکارکنان) 
 اداره نظارت بر واحدهای رفاهی (واحدتفاهمنامه و قراردادهای همکاری ،واحد بیمه،
واحدواموتسهیالتمالی) 
-مرکزهمایشهایدانشگاه 

 20



تهران 

ستادرفاهیاعضاء
هیأتعلمی 

معاونتاداری
ومالی 

معاونستاد،امورواممسکن،امورمشاورین 

 10



اصفهان 

ادارهرفاهکارکنان 

مدیریتامور
اداریو
پشتیبانی 

اموررفاهی(سرپرستمهمانسراورستورانبزرگدانشگاه)
وامهاوبنهابیمهتکمیلیبیمهخدماتدرمانیوتأمیناحتماعیهتلمیعادمشهدمقدسمهمانسرایتهران-ویالهایچادگان 

 12



تربیتمدرس 

ادارهرفاه 

مدیریتامور
اداری 

رفاهوتعاون-بیمهادارهرفاه 

3



تبریز 

معاونتکارگزینیو
رفاه 

مدیریتمنابع -اموررفاهی
انسانی،اداری -ادارهبازنشستگی
وپشتیبانی  -اموربیمه 





صنعتیخواجه
نصیرالدینطوسی 

ادارهرفاه 

مدیریتامور
اداری 

اموربیمه-اموررفاه 

2



شهیدبهشتی 

ادارهتعاونورفاه 

مدیریتامور
اداریومنابع
انسانی 

 بیمه درمانی پایه (خدمات درمانی ،تأمیناجتماعی
بیمهدرمانیتکمیلی بیمه عمر ،شخص ثالث ،بدنه ماشین،آتشسوزی...
مجتمعرفاهیواقامتی-قراردادهاوتفاهمنامهها 

2

صنعتی
اصفهان 

ادارهرفاهکارکنان 

مدیریتامور
اداریومنابع
انسانی 

اموررفاهیاموربیمهورفاهیامورمراجعینوافکارسنجی-مجتمعهشتبهشت(هتل)دانشگاه 

5

صنعتی
امیرکبیر 

ادارهرفاهاعضاء
هیأتعلمیو 
غیرهیأتعلمی 

مدیریتامور
اداریو
پشتیبانی 

مالیوتسهیالت  بیمهتکمیلیکلیهامورقراردادهایشاغلین،بیمهتکمیلی،عمروحوادثنیروهایشرکتی،
بیمهعمروسرمایهزندگی

 10

تهران 

معاونتاداری
ادارهکلاموررفاهی 
ومالی 
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بیمهاولیهوورزشکارکنانامورسیاحتی،زیارتیوفوقبرنامه(زائرسرایمشهد،مجتمعتفریحیفرهنگیدیناچال) 

صنعتیشریف 

ادارهرفاهوتعاون 

مدیریتامور
اداری 

بیمهپایه(خدماتدرمانیوتأمیناجتماعی) بیمهتکمیلی امورگردشگری نمایندهشرکتگردشگریآهوان -نمایندهشرکتبیمهتکمیلی 

6

عالمه
طباطبایی 

ادارهرفاهکارکنان 

مدیریتامور
اداری 

امورسفرهاپروندههایپزشکیبیمهتکمیلیتسهیالتبانکیوکمکهزینههابیمههایپایهوپشتیبانسایتاداره-دفترخدمات(پیشخوان) 

7

علموصنعت
ایران 

ادارهرفاهوتعاون 

مسافرتهابیمهتکمیلی،عمروحوادث،بیمهمسئولیتمدنی
 بیمه تأمین اجتماعی ،دفترچه خدماتمعاونتاداری
درمانی،امورمربوطبههزینهمهدکودک،امین
مالیو
اموال
مدیریتمنابع 
اموروامها،جوایزدانشآموزان(کارشناسبیمهاتومبیل)(کارشناسبیمهدرمانسامان)-بیمهخدماتدرمانی،بیمهعمروحادثه 

8

فردوسی
مشهد 

ستادرفاهی 

بیمهدرمانتکمیلیتسهیالتبانکی سامانه رزرواسیون (بهشهر و )...و تسهیالتگردشگری
مدیریتاداری
 مرکز رفاهی شماره 1و(2تاالر ،رستوران ووپشتیبانی 
غذاخوری)
مرکزآموزشیفرهنگیشماره(3استادسرا)مرکزآموزشیفرهنگیشماره(4مهمانسرا)-مرکزآموزشیفرهنگیشماره(5بهشهر) 

 10

شیراز 

ادارهرفاهوبیمه 

مدیریتامور
اداری 

اموربیمهمنازلسازمانیتربیتبدنیوفرهنگیکانونبازنشستگان-اموررفاهی 
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8











بررسیتشکیالتونیرویانسانیاعالمشدهتوسطدانشگاههانشانمیدهدکه :
 -1تشکیالترفاهیدرهمهدانشگاههادرزیرمجموعهحوزهمعاونتاداریومالییاعناوین
تشکیالتمشابهقرارداد .
-2دردانشگاهتهران،تشکیالترفاهیدرباالترینسطحوباعنوانادارهکلاموررفاهیدیده
شدهاست.دردانشگاهعلموصنعتادارهرفاهوتعاونزیرمجموعهمعاونتاداریومالیودر
سایردانشگاههازیرمجموعهمدیریتامورادارییاعنوانتشکیالتمشابهقرارداد .
-3عنوانواحدمتولیرفاهکارکناندردانشگاههایمختلفمتفاوتمیباشد.اینعنوانهاشامل
ادارهکلاموررفاهی،ادارهرفاهکارکنان،ادارهرفاهوبیمه،ادارهرفاهوتعاون،مدیریتمراکز
رفاهی ،معاونت کارگزینی و رفاه ،اداره رفاه و تعاون و اداره رفاه اعضای هیأتعلمی و
غیرهیأتعلمیمیباشد .
 -4تعدادکارکنانواحدهایمتولیرفاهباتوجهبهتنوعوظایفمحوله،برخورداریازمراکز
گردشگریوسالنهاورستورانها،میزانبرونسپاریوتعدادکارکنانمتفاوتمیباشد.این
تعداددردانشگاههایمختلفحداکثر20نفروحداقل2نفربودهاست .
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فصل سوم
زیرساختهای خدمات سالمت و رفاه کارکنان دانشگاه شیراز
 -1-3مقدمه
زیرساختهایخدماتسالمتورفاهشاملزیرساختهایتصمیمسازیوتصمیمگیری،فناوری
اطالعاتوارتباطاتوزیرساختهایفیزیکیوعمرانیمیباشد.ایجاد،توسعهومدیریتمناسب
این زیرساختها برای ارائهخدماتسالمتورفاهکارکنانازاهمیت بسیاری برخورداراست.
دامنهوگستره پروژههای زیرساختی بسیار وسیع وگستردهاستکههردانشگاهی براساس
شرایطومقتضیات،امکانات،تعدادکارکنان،شرایطجغرافیاییواقلیمیمیتواندپروژههایمتعدد
و متنوعی را نیازسنجی و طراحی نماید .در این فصل مهمترین پروژههای زیرساختی که
دستاندرکارانرفاهدانشگاهشیرازبرایطراحیواجراپیشنهادنمودهاند،آوردهشدهاست.این
پروژههاعالوهبرپروژههایدردستبهرهبرداریمانندمجتمعفرهنگیورفاهیدانشگاهشیراز،
مجموعهفرهنگی ورفاهی مصطفوی درکنارسددرودزنو  ...میباشد .برای طراحی اولیه و
تصویب این پروژههاجمعیازهمکارانساعتهاوقتگذاشتند وتالشهای زیادی انجامشد.
مهمترین پروژههای زیرساختی دانشگاه شیراز که در این فصل آورده شده است عبارتند از:
اساسنامهشورای سالمتورفاهکارکناندانشگاهشیراز ،کارتهوشمندخدماتسالمتورفاه
کارکناندانشگاهشیراز،ایجادمجموعهتفریحیورفاهیدردانشکدهکشاورزی،ایجادباغخانواده
دانشگاهشیراز،شناسنامهیابانکاطالعاتسالمتورفاهکارکناندانشگاهشیرازوسامانهجامع
خدماتیکپارچهسالمتورفاهکارکناندانشگاهشیراز .


 -2-3اساسنامه شورای سالمت و رفاه کارکنان دانشگاه شیراز
بالندگی هر سازمان در گرو برخورداری از سرمایه انسانی سالم ،کارآمد ،باانگیزه و اثربخش
میباشد.یکیازمؤثرترینراههایجذبونگهداشتسرمایهانسانیبااستعدادوتوانمند،رسیدگی
بهامورسالمت،رفاهیوفرهنگیآنانمیباشد.بهمنظورتأمین،حفظوارتقایسالمتجسمی
وروانیکارکنانوبهبودکیفیتزندگیآنانشورایبهنام«شورای سالمت و رفاه کارکنان
دانشگاه شیراز»تشکیلمیشودکهازاینبهبعدبهاختصارشورانامیدهمیشود.اینشورا
مرجع ،سیاستگذاری،هدایت،نظارت،برنامهریزی،تصمیمگیریوهماهنگیهمهبرنامههاو
فعالیتهای مربوط به سالمت ،رفاه و امور فرهنگی کارکنان دانشگاه شیراز اعم از اعضای
هیأتعلمیوغیرهیأتعلمیشاغلوبازنشستهوخانوادهآنانخواهدبود .
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ماده :1
اهدافشورا :
-1-1افزایشرضایت،تعهدسازمانی،مسئولیتپذیریوبهرهوریکارکنان
-2-1ارتقایسطحبهداشتوسالمتجسمیکارکنانوخانوادهآنان
-3-1ارتقایسالمتروانیوایجادروحیهنشاطوشادابیدرکارکنانوخانوادهآنان
-4-1ارتقاءوتوسعهکمیوکیفیبرنامههاوخدماتسالمت،رفاهوفرهنگیکارکنانوخانوادهآنان

-5-1بسترسازیبرایتقویتوترویجسبکزندگیاسالمی-ایرانیبینکارکنانوخانوادهآنان
-6-1کاهشهزینهزندگیوبهبودوضعیتمعیشتیکارکنان
-7-1بهبودشرایطحفظونگهداشتنیرویانسانیتوانمند،متخصصومجربدانشگاه
-8-1بهبودشرایطجذبنیرویانسانیبااستعدادومناسب

ماده :2
وظایفشورا :
 -1-2سیاستگذاری ،برنامهریزی و هدایت امور سالمت ،رفاهوفرهنگی کارکنان باتوجه به
برنامههایباالدستیدرسطحملی،وزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریودانشگاه 
-2-2بررسیوتصویببرنامهجامععملیاتیسالمتورفاهکارکنان 
-3-2ایجادهماهنگیبینواحدهایارائهکنندهخدماتسالمت،رفاهوفرهنگیکارکنان 
-4-2نظارتبرچگونگیاجرایبرنامههایعملیاتیکارگروههایسالمتورفاهکارکنان 
-5-2بررسیوتصویبطرحهاوپروژههایزیرساختیوتوسعهایمرتبطباامورسالمت،رفاهو
فرهنگیکارکنان 
 -6-2بررسیوتصویبآییننامهها،دستورالعملهاوشیوهنامههایموردنیازدرارائهخدمات
سالمت،رفاهوفرهنگیکارکنان(مراکزاقامتی،سالنهاواماکنورزشی،وامهاوتسهیالت،
بیمههاو )...
-7-2بررسیوتصمیمگیریدرموردسایرامورسالمت،رفاهوفرهنگیکارکنان 

ماده :3
سیاستهایاجرایی :
-1توسعهمشارکتکارکنانوسایرذینفعان
-2برونسپاریوکاهشتصدیگری
-3بهرهبرداریبهینهازمنابعمالیوفیزیکیدانشگاه
-4توسعهمشارکتوبهرهبرداریازظرفیتهایخدماتیدانشگاههاوسایرسازمانهایدولتیوخصوصی

-5شفافیتورعایتعدالتوتوجهبهشایستگیهاوعملکردکارکنان
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-6توجهبهویژگیها،نیازهاواولویتهایکارکنان
-7بهرهبرداریمناسبازابزارهایفناوریاطالعاتوارتباطات
-8توسعهسبکزندگیسالم
-9بهبودکمیوکیفیخدماتسالمتورفاهکارکنان
-10تمرکززداییومشارکتواحدهایدانشگاهدرارائهخدماتسالمتورفاهکارکنان 
ماده :4
اعضایشورا :
اعضایشورابهشرحزیرمیباشندوبهحکمرئیسدانشگاه(رئیسشورا)برایمدت 4سال
منصوبمیشوند .
-1رئیسدانشگاه(رئیسشورا)
-2معاوناداریومالی(نایبرئیسشورا)
-3رئیسادارهرفاهکارکنان(دبیرشورا)
-4رئیسنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدردانشگاه
-5معاونآموزشی
-6معاوندانشجوییوفرهنگی
-7مدیرسرمایهانسانی
-8مدیربودجهوتشکیالت
-9مدیرروابطعمومی
-10رئیسستادرفاهیاعضایهیأتعلمی
-11رئیسشورایکارکنان
-12رؤسایکارگروههایسالمتورفاهکارکنان
شورامیتواندبرحسبموردازاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیویاسایراشخاصصاحبنظر
وباتجربهبدونحقرأیدرجلساتشورادعوتنماید .

ماده :5
دبیرشورا :
دبیرشوراباحکمرئیسشورامنصوبمیگردد.وظایفدبیرشورابهشرحزیرمیباشد .
-1-5تهیهوارسالدعوتنامهودستورجلساتشورا 
 -2-5ثبتونگهداریصورتجلساتوسایراسنادومدارکمرتبطبابرنامهها،گزارشهای
عملکردوسایرمستندات 
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 -3-5دریافتبرنامههایعملیاتیکارگروههایسالمتورفاهکارکنانویکپارچهسازیآنهادر
قالببرنامهجامععملیاتیسالمتورفاهکارکنان 
-4-5دریافتگزارشعملکردکارگروههایسالمتورفاهکارکنانویکپارچهسازیآنهادرقالب
گزارشعملکردبرنامهجامععملیاتیسالمتورفاهکارکنان 
 -5-5آمادهسازیطرحهاوپروژههایزیرساختیوآییننامههاودستورالعملهایپیشنهادی
مرتبطباامورسالمت،رفاهوفرهنگیکارکنانبرایبررسیوتصویبدرشورا 
-6-5ابالغمصوباتوتصمیمهایشورابهواحدهایمسئولوپیگیریاجرایشدنآنها 
-7-5انجامسایرامورمحوله 

ماده :6
کارگروههایسالمتورفاه :
به منظور مشارکت گسترده واحدها و تشکلهای مرتبط با رفاه کارکنان و بهرهبرداری از
دیدگاههایاستفادهکنندگانازخدماترفاهیوتجربیاتودانشصاحبنظرانومتخصصاندر
توسعهکمیوکیفیبرنامهعملیاتیرفاهکارکنانواجرایمناسبتراینبرنامه،کارگروههایزیر
تشکیلمیگردد .
-1ورزشوتربیتبدنی 
-2سالمت،درمان،مشاورهومددکاری 
-3وامهاوتسهیالتمالی 
-4مسکنوخانههایسازمانی 
-5بیمهها 
-6آموزشی،فرهنگی،هنریواوقاتفراغت 
-7گردشگری،اقامتورستورانها 
-8هدایا،کمکهاینقدیوغیرنقدیوتأمینوتوزیعکاالهایمصرفیوبادوام 

ماده :7
وظایفکارگروهها:
  -1تهیهوتدوینبرنامهعملیاتیسالیانهمربوطبهکارگروهوتصویبآندرشورایسالمتو
رفاهکارکناندانشگاه 
-2پیگیریاجرایبرنامهمصوبعملیاتیکارگروه 
-3نظارتبرچگونگیاجرایبرنامهمصوبعملیاتیکارگروه 
 -4نظرسنجی از اعضای هیأتعلمی و غیرهیأتعلمی بویژه بهرهبرداران در خصوص خدمات
سالمتورفاهکارگروه 
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 -5شناسایی و بهرهبرداری از تخصص ،تجربه ،مهارت و ارتباطات اعضای هیأتعلمی و
غیرهیأتعلمیدرتوسعهکمیوکیفیخدماترفاهیکارگروه 
 -6شناساییوبهرهبرداریازظرفیتهاوامکاناتواحدهایدانشگاهدرتوسعهکمیوکیفی
خدماترفاهیکارگروه 
-7شناساییوبهرهبرداریازظرفیتهاوامکاناتسایردانشگاههاوسازمانهاوتشکلهایدولتی
وخصوصیدرتوسعهکمیوکیفیخدماترفاهیکارگروه 


-8تهیهگزارشعملکرد6ماههکارگروهبرایطرحدرجلساتکارگروهوشورایسالمتورفاه
کارکنان 

ماده :8
اعضایکارگروههابهحکمنایبرییسشورابرایمدت 4سالعضوکارگروهمربوطمیشوند.
نمایندگان واحدها و تشکلها  با انتخاب رییس واحد و تشکل و سایر اعضای هیأتعلمی و
غیرهیأتعلمیتوسطرییسکارگروهمربوطورؤسایاموراداریتوسطمدیرسرمایهانسانی
انتخابمیشوند .

اعضایکارگروهها:
-1کارگروهورزشوتربیتبدنی 
-1-1مدیرتربیتبدنی(رییس) 
-2-1مدیرسرمایهانسانی 
-3-1رئیسادارهرفاهکارکنان(دبیر) 
-4-1مدیرامورفرهنگی 
-5-1مسئولورزشکارکناندرمدیریتتربیتبدنی 
-6-1مسئولورزشکارکناندرادارهرفاه 
-7-1نمایندهشورایکارکنان 
-8-1نمایندهستادرفاهیاعضایهیأتعلمی 
-9-1نمایندهکانونبازنشستگان 
-10-1یکنفررئیساموراداریواحدها 
-11-1یکنفرازاعضایهیأتعلمیصاحبنظروفعال 
-12-1یکنفرازکارکنانصاحبنظروفعال 
-2کارگروهسالمت،درمان،مشاورهومددکاری 
-1-2مدیرسرمایهانسانی(رییس) 
-2-2مدیربخشطبیدانشگاه 
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-3-2رئیسادارهرفاهکارکنان(دبیر) 
-4-2کارشناسبیمهادارهرفاهکارکنان 
-5-2نمایندهشورایکارکنان 
-6-2نمایندهستادرفاهیاعضایهیأتعلمی 
-7-2نمایندهکانونبازنشستگان 
-8-2یکنفررئیساموراداریواحدها 
-9-2یکنفرازکارکنانصاحبنظروفعال 
-10-2یکنفرازاعضایهیأتعلمیصاحبنظروفعال 
-11-2مدیرتربیتبدنی 
-12-2رئیسادارهحقوقی 
-13-2مدیرمرکزمشاورهدانشگاه 
-14-2رئیسدفترخیریهووقفدانشگاه 
-15-2رئیسنهادنمایندگیولیفقیهدردانشگاه 
-3کارگروهواموتسهیالتمالی 
-1-3مدیرسرمایهانسانی(رییس) 
-2-3رئیسادارهرفاهکارکنان(دبیر) 
-3-3کارشناسوامهادرادارهرفاهکارکنان 
-4-3نمایندهشورایکارکنان 
-5-3نمایندهستادرفاهیاعضایهیأتعلمی 
-6-3یکنفررئیساموراداریواحدها 
-7-3مسئوالنصندوقهایقرضالحسنهاصلیدانشگاه(بقیهالهو )...
-8-3نمایندهکانونبازنشستگان 
-9-3یکنفرازاعضایهیأتعلمیصاحبنظروفعال 
-10-3یکنفرازکارکنانصاحبنظروفعال 
-11-3مدیرامورمالی 
-4کارگروهمسکنوخانههایسازمانی 
-1-4مدیرسرمایهانسانی(رییس) 
-2-4رئیسادارهرفاهکارکنان(دبیر) 
-3-4نمایندهشورایکارکنان 
-4-4نمایندهستادرفاهیاعضایهیأتعلمی 
-5-4یکنفررئیساموراداریواحدها 
-6-4مسئولینتعاونیهایمسکناصلیدانشگاه(شمارهیک،شمارهدوو )...
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-7-4نمایندهکانونبازنشستگان 
-8-4کارشناسوامهایمرتبطبامسکن 
-9-4یکنفرازاعضایهیأتعلمیصاحبنظروفعال 
-10-4یکنفرازکارکنانصاحبنظروفعال 
-11-4کارشناسحقوقی 
-12-4مدیرطرحهایعمرانی 
-5کارگروهبیمهها(بهجزبیمههایپایهوتکمیلیدرمان) 
-1-5مدیرسرمایهانسانی(رییس) 
-2-5رئیسادارهرفاهکارکنان(دبیر) 
-3-5نمایندهشورایکارکنان 
-4-5نمایندهستادرفاهیاعضایهیأتعلمی 
-5-5نمایندهکانونبازنشستگان 
-6-5کارشناسوامادارهرفاهکارکنان 
-7-5یکنفررئیساموراداریواحدها 
-8-5یکنفرازاعضایهیأتعلمیصاحبنظروفعال 
-9-5یکنفرازکارکنانصاحبنظروفعال 
-6کارگروهآموزشی،فرهنگی،هنریواوقاتفراغت 
-1-6مدیرامورفرهنگی(رییس) 
-2-6رئیسادارهرفاهکارکنان(دبیر) 
-3-6نمایندهشورایکارکنان 
-4-6نمایندهستادرفاهیاعضایهیأتعلمی 
-5-6نمایندهکانونبازنشستگان 
-6-6مدیرسرمایهانسانی 
-7-6کارشناسخدماتفرهنگیکارکنان 
-8-6یکنفررئیساموراداریواحدها 
-9-6یکنفرازاعضایهیأتعلمیصاحبنظروفعال 
-10-6یکنفرازکارکنانصاحبنظروفعال 
-11-6رئیسنهادنمایندگیولیفقیهدردانشگاه 
-7کارگروهگردشگری،اقامتورستورانها
-1-7مدیرسرمایهانسانی(رییس) 
-2-7رئیسادارهرفاهکارکنان(دبیر) 
-3-7نمایندهشورایکارکنان 
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-4-7نمایندهستادرفاهیاعضایهیأتعلمی 
-5-7نمایندهکانونبازنشستگان 
-6-7مدیرامورفرهنگی 
-7-7یکنفررئیساموراداریواحدها 
-8-7یکنفرازاعضایهیأتعلمیصاحبنظروفعال 
-9-7یکنفرازکارکنانصاحبنظروفعال 
-10-7رؤسایباغگیاهشناسیارموموزههاینارنجستانوتاریخطبیعی 
-11-7رئیسمجتمعفرهنگیورفاهیکارکنان 
-12-7مدیراموردانشجویی 
-13-7مدیرتدارکاتوپشتیبانی 
-8کارگروههدایا،کمکهاینقدیوغیرنقدیوتأمینوتوزیعکاالهایمصرفیوبادوام
-1-8مدیرسرمایهانسانی(رییس) 
-2-8رئیسادارهرفاهکارکنان(دبیر) 
-3-8نمایندهشورایکارکنان 
-4-8نمایندهستادرفاهیاعضایهیأتعلمی 
-5-8نمایندهکانونبازنشستگان 
-6-8یکنفررئیساموراداریواحدها 
-7-8رئیستعاونیمصرفکارکنان 
-8-8مدیرتدارکاتوپشتیبانی 
-9-8یکنفرازاعضایهیأتعلمیصاحبنظروفعال 
-10-8یکنفرازکارکنانصاحبنظروفعال 
-11-8مدیراموردانشجویی 
ماده :9
جلسات :
جلساتکارگروهبادستورکارودعوتنامهکتبیکهتوسطدبیروباهماهنگیرییسکارگروه
تهیهوارسالمیگردد،تشکیلمیشود.حداقلهرسهماهیکجلسهکارگروهبرگزارمیگردد.
ایناساسنامهدر9مادهدرجلسهمورخ1399/02/01هیأترئیسهدانشگاهشیرازبهتصویب
رسید .
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 -3-3شناسنامه یا بانک اطالعات سالمت و رفاه کارکنان دانشگاه شیراز
آمارواطالعاتمربوطبهویژگیها،عالیقوداشتههایکارکنانوهمچنینخدماتارائهشدهبه
آنان،نقشبسیارمهمیدرنیازسنجیوتدوینبرنامههایرفاهوسالمتکارکناندارد.برخورداری
ازاطالعاتفوقمستلزمداشتنشناسنامهیابانکاطالعاتیسالمتورفاهکارکنانوبهروزرسانی
آنمیباشد.دراینپروژهدربخشهایمختلفدادههایموردنیازشاملموجودیتهایمرتبط
وویژگیهایموردنیازهرموجودینیازسنجیوبرنامهریزیفعالیتهابهصورتاولیهدرجلسات
متعددشناساییگردید.موجودیتهاوفیلدهایموردنیاز،مبنایطراحیوایجادبانکاطالعاتی
قرارگرفت .
 -1-3-3بخش فرهنگی ،هنری و اوقات فراغت
کالسهاودورهها:عنواندوره،تاریخشروع،تاریخپایان،مدت(ساعت)،مکاندوره،مدرس مسابقاتوالمپیادها:عنوانمسابقه،تاریخشروع،تاریخپایان،مکانمسابقه،رتبه کمکهاوحمایتها:عنوانحمایت،تاریخحمایت،مقدار/نوعحمایت برنامههایتفریحی:عنوانبرنامه،تاریخشروع،تاریخپایان،مکانبرنامه 
 -2-3-3بخش ورزش و تربیت بدنی
کالسهاودورهها:عنواندوره،تاریخشروع،تاریخپایان،مدت(ساعت)،مکاندوره مسابقات:عنوانمسابقه،تاریخشروع،تاریخپایان،مکانمسابقه،رتبه ورزشعمومی:عنوانبرنامه،تاریخاستفاده کمکهاوحمایتها:عنوانکمک،تاریخاعطایکمک،مقدار/تعدادکمک پایشتندرستی:عنوان،تاریخاستفاده،جزئیات،نتیجه 
 -3-3-3بخش هدایا ،کمکهای نقدی و غیرنقدی و تأمین و توزیع کاالهای مصرفی و بادوام

 هدایاشاملروززن،مرد،کارمند،مناسبتهاو:...عنوانهدیه،نوعهدیه،مبلغ،تاریختوزیع،نحوهدریافت .
 کمک هزینه شامل مهدکودک و  :...عنوان کمک هزینه ،مبلغ ،تاریخ دریافت ،نحوهدریافت .
 وجهلباسو:...عنوان،مبلغ،تاریخدریافت،نحوهدریافت . سبدکاالشاملرمضانیهو:...عنوانسبد،اقالمسبد،مقداریاتعداداقالم،تاریختوزیع،نحوهدریافت .
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 -4-3-3بخش گردشگری ،اقامت و رستوران ها
سوابقبهرهبرداریازمهمانسرایقشم،تهران،مجتمعتفریحیورفاهیدکترمصطفوی،باغاتو:...تاریخشروع،تاریخپایان،تعدادواحدیااتاقیاویال .
 سوابق بهرهبرداری از مجتمع فرهنگی و رفاهی ،رستوران موزه نارنجستان قوام :دفعاتبهرهبرداری،تعدادبهرهبرداریبایارانهوبدونیارانه،مراسمها .
سوابقمعرفینامههایصادرهبرایاستفادهازامکاناتاقامتیو...سایردانشگاههاوطرفهایقراردادوتهاتر:تاریخشروع،تاریخپایان،تعدادنفرات،تعدادواحد،خدماتموردنظر .
سوابقشرکتدراردوهایتفریحیوسیاحتیوزیارتی:تاریخشروع،تاریخپایان،تعدادنفرات(بایارانهوبدونیارانه) 


 -5-3-3بخش سالمت ،درمان ،مشاوره و مددکاری
سالمتجسمیکارکنانووابستگاندرجهیکآنان:سن،قد،وزن،فشارخون،بینایی،شنوایی،دهانو دندان ،وضعیت قلب ،توده بدنی(چاقی و الغری) ،معلولیت و نقص عضو ،اسکلت بدنی ،چربی ،قند،
معاینات و آزمایشات دورهای ،بیماریفامیلی ،سابقهبستری ،اعتیاد (سیگار ،مواد مخدر ،الکل و ،)...
بیماریهایمهم(قلبیوعروقی،مغزی،سرطانهاو)...اعمالجراحیمهمو ...

وضعیتبیمه:پایه،تکمیلیوسطحانتخابی .سالمتروانی:وضعیتسالمتروانی،سابقهبیماریهایروحیوروانی .سوابقمراجعهبهمراکزطرفقراردادیاتفاهمنامه .سوابقشرکتدردورههاوکارگاهها .مشاورهعمومی:تحصیلیوآموزشی،ازدواج،طالق،اختالالترفتاری،اختالالتروانی،روابطخانوادگی،شغلیو ....
مشاورهحقوقیوقضایی .حمایتحقوقیوقضایی .

 -6-3-3بخش وامها و تسهیالت مالی و اعتباری
وام:نوعوام،مبلغ،تاریخدریافت،تعداداقساط،محلدریافت،وضعیت 

 -7-3-3بخش مسکن و خانههای سازمانی
مسکن:نوع،وضعیتمالکیت،زیربنا،نشانی 
خانهسازمانی:مکان،تاریخشروع،تاریخپایان،شمارهواحد 
پروژهمسکونی:نامتعاونی،نامپروژه،وضعیتپروژه 
واممسکن:نوعوام،منبعوام،مبلغ،تاریخدریافت،تعداداقساط،وضعیت 
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 -8-3-3فیلدهای اطالعاتی پرتال جامع رفاهی و شناسنامه سالمت و رفاه کارکنان
دانشگاه شیراز
-

-

دادههایمربوط به رابطه استخدامی ،پست سازمانی ،سنوات ،گروه و پایه و  ...اطالعات
تماس(تلفنثابتهمراهپستالکترونیک)
دادههایمربوطبهحقوقودستمزد(حقوقپایه،مزایا،اضافهکارو...
دادههای مربوط به تحت تکفل (همسر ،فرزندان ،پدر و مادر ،سن ،جنس ،عالقهمندی
وضعیتتحصیلی،توانمندیو...
دادههایسالمتودرمانی(وضعیتجسمی،پایشسالمت،بیماریهایخاص،معلولیتها،
مشاورهومددکاری،سالمتروانیحمایتحقوقیوقضاییبیمهپایه،بیمهتکمیلیمراجعه
بهمراکزطرفقراردادیاتفاهمنامهو...
دادههایورزشوتربیتبدنیبدنی(عالقهمندی،شرکتدردورههاوتمرینات،شرکتدر
برنامههایعمومیاست(استخر،راهپیماییوکوهپیماییو،)...شرکتدرمسابقاتو...
دادههایزمین و مسکن (نوع مسکن آپارتمانی ،ویالیی و  ،)...وضعیت مالکیت (ملکی،
اجاره،خانهسازمانی،نشانی،زیربناو...زمین
دادههایمربوطبهخودروووسیلهنقلیه(نوع،تعداد،مدل،مالکیت،بیمه،و...
ادههایاستفادهازاماکناقامتیوتورهاواردوها(مدتزمان،تاریخشروعوپایانتوسط
اماکندراختیاردانشگاهشیرازیاسایردانشگاه
ادههای مربوط به وام تسهیالت ،وام خرید ودیعه ،تسهیالت بانکها ،صندوقهای
قرضالحسنهو...شاملمبلغ،تاریخدریافت،اقساطو...
دادههایمربوطبهبنهاوسبدکاالو(...مبلغیامقدار،نوع،تاریخدریافتو)...
دادههای مربوط به شرکت در کالسها و برنامههای فرهنگی هنری و اوقات فراغت (نوع
خدمت،مدتبهرهبرداریتاریخشروعوپایان
دادههایمربوطبهبیمهها(بیمهعمروسرمایهحادثهو)...
دادههای مربوط به استفاده از مجتمع فرهنگی رفاهی و رستورانها(تعداد دفعات ،تعداد
نفرات،تاریخاستفادهومبلغاستفاده،میزانتخفیفدریافتشدهو )...

 -4-3کارت هوشمند خدمات سالمت و رفاه کارکنان دانشگاه شیراز
مقدمه
یکیازراهکارهایمؤثردرحفظونگهداشتنیرویانسانیتوانمنددانشگاهشیراز،داشتنیک
نظامخدماترفاهیکاراواثربخشاست.برخورداریازایننظام،عالوهبرافزایشرضایت،انگیزه
وتعلقسازمانیاعضایهیأتعلمی وغیرهیأتعلمیدانشگاه،میتواندعاملبسیارمؤثریدر
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گرایشوتمایلداوطلباننخبهوبااستعداددرجذبدانشگاهشیرازباشد.کارایینظامخدمات
رفاهیبهمفهومبهرهبرداریبهینهازمنابعمالیوسایرامکاناتدانشگاهدرارائهخدماترفاهی
به کارکنان و اثربخشی نیز به مفهوم توجه به نیازها و خواستههای اعضای هیأتعلمی و
غیرهیأتعلمیدرطراحیوارائهخدماترفاهیمیباشد .
طرحپیشنهادیاعطایکارتهوشمندخدماترفاهیبهاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمی
دانشگاهشیرازدرراستایارتقایکاراییواثربخشیخدماترفاهیاست.ارتقایکاراییخدمات
رفاهیازطریقاستفادهبهینهازمنابعوامکانات،کاهشتصدیگریوبرونسپاری،بهرهبرداری
ازتخصصوصرفهجوییناشیازمقیاستوسطبخشخصوصیدرارائهخدمات،توزیعمناسبتر
خدماترفاهیدرسطحشهر،توزیععادالنهتریارانههاوکمکهایمربوطبهخدماترفاهیو...
تحققمییابد.ارتقایاثربخشیخدماترفاهیازطریقتوجهبهخصوصیاتفردی(سن،جنسیت،
وضعیتسالمت،پستو جایگاهسازمانی،نیازها،خواستهها،عالیقو،)...خانوادگی(وضعیت
تأهل،تعدادفرزندان،وضعیتسنیوجنسیتفرزندانو،)...پراکندگیجغرافیاییمحلکارو
سکونتدرسطحشهر،میزاندرآمد،وسیلهنقلیهو...اعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیدر
طراحیوارائهخدماترفاهیتحققمییابد.باعنایتبهمتفاوتبودناینخصوصیاتوویژگیها
دربیناعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمی،اعطایکارتهوشمندخدماترفاهیدانشگاهشیراز
اینامکانرافراهممیسازدکههرفردباتوجهبهخصوصیاتوویژگیهایمربوطهبتواندنوع،
میزان،زمانومکاناستفادهازخدماترفاهیموردنظرخودرابااینکارتانتخابومدیریت
نماید .
روشکنونیدانشگاهشیرازدرارائهخدماترفاهیوتوزیعیارانههایمربوطهداراینارسایی
واشکاالتمتعددیاستکهموجببروزمشکالتمختلفیازجملهعدمتوزیععادالنهیارانهها
(کارکنانی کهازنظرکمی وکیفی ازخدماترفاهی ارائهشدهبیشتر استفادهمینمایند ،یارانه
بیشتریدریافتمیکنندوکارکنانیکهبهدالیلمختلفازخدماتاستفادهنمیکنندویاکمتر
استفادهمیکنند،ازدریافتیارانهمحروممیشوند)وعدمانعطافوآزادیکارکناندرمدیریت
خدماترفاهی(کارکنانیکهبدالیلسلیقهشخصی،بعدمسافتازمکانارائهخدمت،ناهمخوانی
زمانی ،عدم تمکن مالی و  ...از خدمات رفاهی استفاده نمینمایند ،از دریافت یارانه محروم
میشوند) شده است .این مشکالت موجب کاهش و حذف کارکردهای خدمات رفاهی مانند
انگیزش،تعلقسازمانی،بهرهوریو...شدهاست .
بنابرایناعطایکارتهوشمندخدماترفاهیبهکارکنانعالوهبرحذفمشکالتذکرشده،
مزایاییمتعددیازجملهتوزیععادالنهیارانههاوکمکها،امکانبهرهبرداریگستردهترکارکنان
ازخدماترفاهی،دادنحقانتخابوآزادیعملدربهرهبرداریازخدماترفاهی،ارتقای
بهرهوری،افزایشانگیزهورضایتمندیشغلیایجادخواهدکرد.اینکارتقابلیتجایگزینیبا
کارتفعلیمجتمعفرهنگیورفاهیدانشگاهشیرازرانیزدارد .
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 -1-4-3منابع مالی تأمین اعتبار کارت هوشمند خدمات رفاهی
دومنبعبرایتأمیناعتباراینکارتبهشرحجدولهایشمارهیکودوزیرپیشنهادمیگردد :
جدول  :1-3یارانهها ،هدایا و درآمدهای مربوط به خدمات رفاهی اعضای هیأتعلمی و غیرهیأتعلمی دانشگاه شیراز
سهم اعضای

سهم اعضای

هیأتعلمی ()1

غیرهیأتعلمی ()2

 15.693.250

یارانهماهیانه2.200.000هزارریالمیباشد .
براساستخصیصسال 98

توضیحات (ارقام :هزار ریال)

ردیف

عنوان

مبلغ سالیانه

1

یارانهرستورانوبیرونبرمجتمع
فرهنگیرفاهی 

 26.400.000

 10.706.750

2

هدیهروززن 

 512.400

0

 512.000

3

هدیهروزمرد 

 790.800

0

 790.800

براساستخصیصسال 98

4

هدیهروزکارمند 

 2.172.000

0

 2.172.000

براساستخصیصسال 98

5

هدیهروزمعلم 

 1.430.000

 1.430.000

0

براساستخصیصسال 98

6

درآمداجارهمجتمعآموزشیدانشگاه 

 5.040.000

 2.044.016

 2.995.984

اجارههرماهچهارصدوبیستمیلیونریالپیشنهاد
میگردد .

7

درآمداجارهمهدکودکدانشگاه 

 960.000

 389.336

 570.664

اجارههرماههشتادمیلیونریالپیشنهادمیگردد .

8

درآمدحاصلازمهمانسرا(تهران،قشم
واردوگاهدکترمصطفوی) 

 4.200.000

 1.703.347

 2.496.653

معادلیکبرابردرآمدسالیانه(باتوجهبهاینکه
قیمتهایقطعیکمترازنصلقیمتواقعیاست) 

جمع

41.505.200

16.273.449

25.231.751

سهماعضایهیأتعلمیبراساسدرصدذکرشدهدرجدولشماره)40.6%(-3-3محاسبهشدهاست .
سهماعضایغیرهیأتعلمیبراساسدرصدذکرشدهدرجدولشماره)59.4%(-3-3محاسبهشدهاست .

جدول  :2-3یارانهها ،هدایا و درآمدهای مربوط به خدمات رفاهی اعضای هیأتعلمی و غیرهیأتعلمی دانشگاه شیراز
سهم اعضای

سهم اعضای

هیأتعلمی ()1

غیرهیأتعلمی ()2

 85.303.683

براساسماده6ازپیوستشماره8آییننامه
استخدامیاعضایغیرهیأتعلمی(پیوستشمارهیک) 
براساسبند4ماده1ازپیوستشماره4آییننامه
استخدامیاعضایهیأتعلمی(پیوستشمارهدو) 
براساسماده5ازپیوستشمارهیکآییننامهمالیاتی
ومعامالتی(پیوستشمارهسه) 

ردیف

عنوان

مبلغ سالیانه

1

پاداشپایانسال 
(معادلدوماهحقوقومزایایمستمر) 

 85.303.683

0

2

حقمسکناعضایهیأتعلمی 

 2.728.440

 2.728.440

0

3

پنجدرصددرآمداختصاصیدانشگاه 

 25.000.000

0

 25.000.000

جمع

41.505.200

16.273.449

25.231.751

توضیحات (ارقام :هزار ریال)

سهماعضایهیأتعلمیبراساسدرصدذکرشدهدرجدولشماره)40.6%(-3-3محاسبهشدهاست .
سهماعضایغیرهیأتعلمیبراساسدرصدذکرشدهدرجدولشماره)59.4%(-3-3محاسبهشدهاست .

اطالعاتمربوطبهتعدادودرصدشاغلیناعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیبرایمحاسبه
سهمهریکازدوگروهدردرآمدهایمربوطبهخدماتمشترکدرجدولشمارهیکبهشرح
جدولشمارهسهمیباشد .


جدول  :3-3تعداد و درصد اعضای هیأتعلمی و غیرهیأتعلمی دانشگاه شیراز
نوع استخدام

تعداد اعضای شاغل

درصد به کل شاغلین

اعضایهیأتعلمی 

 715

 %40.6

اعضایغیرهیأتعلمی 

 1.048

 %59.4

جمع 

 1.763

 %100
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 -2-4-3نحوه محاسبه و سرانه کارت هوشمند خدمات رفاهی اعضای هیأتعلمی و
غیرهیأتعلمی دانشگاه شیراز
سرانهسالیانهوماهیانهاینکارتباتوجهبهتعداداعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیبهشرح
جدولشمارهچهارمیباشد .

جدول  :4-3سرانه مبلغ کارت هوشمند خدمات رفاهی اعضای هیأتعلمی و غیرهیأتعلمی دانشگاه شیراز
سرانه اعضای هیأتعلمی و
نوع استخدام

جمع سهم از جدول شماره یک

جمع سهم از جدول شماره دو

(یارانهها ،هدایا و درآمدها)

(سایر منابع تأمین مالی)

مجموع هر دو سهم

غیرهیأتعلمی ( )1و ()2
سالیانه

ماهیانه

اعضایهیأتعلمی 

 16.273.449

 2.728.440

 19.001.889

 26.576

 2.215

اعضایغیرهیأتعلمی 

 25.231.751

 110.303.683

 135.535.434

 129.328

 10.777

41.505.200

113.032.123

154.537.323

87.656

7.305

جمع

-1باتوجهبه715نفرعضوهیأتعلمی،سرانهسالیانهوماهیانه(تقسیمبر)12محاسبهشدهاست .
-2باتوجهبه1048نفرعضوغیرهیأتعلمی،سرانهسالیانهوماهیانه(تقسیمبر)12محاسبهشدهاست .


اینمبلغبرایاعضای هیأتعلمی وغیر هیأتعلمی باتوجهوضعیتتاهلوتعدادفرزندان
برایمجردین،%75متاهلینبدونفرزند،%85متاهلینبایکفرزند،%90متاهلینبادوفرزند
 %95ومتاهلینباسهفرزندیابیشتر،%100محاسبهوبهصورتماهیانهیافصلیبهکارت
هوشمندخدماترفاهیآنانواریزمیشود.باتوجهبهضرایبمذکور،مبلغسرانهکارتهوشمند
رفاهیبهشرحجدولشمارهپنجمیباشد .

جدول  :5-3سرانه مبلغ ماهیانه کارت هوشمند خدمات رفاهی اعضای هیأتعلمی و غیرهیأتعلمی دانشگاه شیراز
بر اساس وضعیت تأهل و تعداد فرزندان
ارقام:هزارریال 
نوع استخدام

مجرد

متأهل

متأهل با یک فرزند

متأهل با دو فرزند

متأهل با سه فرزند

اعضایهیأتعلمی 

 1.870

 2.120

 2.245

 2.369

 2.492

اعضایغیرهیأتعلمی 

 8.985

 10.183

 10.782

 11.381

 11.980

جمع

41.505.200

113.032.123

154.537.323


 -3-4-3قابلیتها و خدمات کارت هوشمند خدمات رفاهی اعضای هیأتعلمی و
غیرهیأتعلمی دانشگاه شیراز
قابلیتهاوکارکردهایزیردرطراحیاینکارتپیشنهادمیگردد :
 امکانشارژموردی،ماهیانهوفصلیوجودداشتهباشد. امکانواریزبهکارتازطریقدرگاهالکترونیکیسامانهخدماترفاهیوجودداشتهباشد. امکانبرداشتموردیازکارتازطریقسیستمحقوقودستمزددانشگاهشیرازوجودداشتهباشد.
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 امکان پرداخت از طریق دستگاههای کارت خوان( )posمخصوص کارت وجود داشتهباشند.
 امانارسالپیامکواریزوبرداشتوجودداشتهباشد. امکانبرداشتیاانتقالوجهنقدازکارتبهسایرحسابهاوکارتهاوجودنداشتهباشد.
پیشنهادمیشودامکانپذیریارائهاینقابلیتهاتوسطکارتهایموجوددانشگاه،بانکها،و
سایردستگاههامانندشهرداری،ادارهبرقو...بررسیشود.
خدماتقابلارائهتوسطاینکارتبهشرحزیرپیشنهادمیگردد:
 مهمانسراهاومجتمعهایتفریحیواقامتیورفاهیدانشگاهشیرازوسایرمراکزوطرفقرارداد.
 رستورانها،بیرونبرهاوفستفودهاوغذاخوریهایدانشگاهشیرازوسایرمراکزطرفقرارداد.
 فروشگاهتعاونیمصرفدانشگاهوسایرمراکزفروشگاهیطرفقرارداد. مجتمعآموزشیومهدکودکدانشگاهشیرازوسایرمراکزآموزشیطرفقرارداد. مجموعههایورزشیوآبیدانشگاهشیرازوسایرمجموعههایطرفقرارد بیمههایتکمیلی،عمروسرمایهوشخصثالثو... سایرمراکزطرفقرارداد.
 -4-4-3نکات و مالحظات تکمیلی
نکاتومالحظاتتکمیلیبهشرحزیرپیشنهادمیگردد :
 اعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیشاغلدانشگاهمیتواننداز%20تخفیفرستورانوبیرونبرمجتمعفرهنگیرفاهیکارکناندانشگاهبدونمحدودیتدفعاتمراجعهوتعداد
نفراتاستفادهنمایند.
 بازنشستگانوکارکنانشرکتیدانشگاهمیتوانندهمانندگذشتهازتخفیفهایرستورانوبیرونبرمجتمعفرهنگی–رفاهیکارکناندانشگاهشیرازاستفادهنمایند.
 اعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیشاغلوبازنشستهدانشگاهمیتوانندهمانندگذشتهازتخفیفهایرزروسالنها،برگزاریمراسمهاوسایرامکاناتمجتمعفرهنگی–رفاهی
کارکناندانشگاهشیرازاستفادهنمایند.
 اعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیشاغلوبازنشستهدانشگاهمیتوانندازتخفیفهایمصوبهیأتمدیرهمجتمعآموزشیومهدکودکدانشگاهاستفادهنمایند.
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 اعضایهیأتعلمی وغیرهیأتعلمی شاغلوبازنشستهدانشگاهمیتوانندازتخفیفهایمصوبشورایعالیرفاهدانشگاهدرخصوصمهمانسراها ومراکزاقامتیو ...دانشگاه
استفادهنمایند .




تهیه کنندگان:
ابراهیم حافظی

فرهاد کاشانی پور

علی اکبر عوض پور

مدیر امور اداری

مشاور معاونت اداری و مالی

مدیر امور عمومی و پشتیبانی

دکتر احمد طالب نژاد

میثم مظلومی

سرپرست تیم تدوین سند رفاهی

رئیس اداره رفاه و بیمه
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 -5-3طرح ایجاد مجموعه تفریحی و رفاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
دردنیاییزندگیمیکنیمکهروزمرگی،شلوغیوهیاهو،مشغلههایزیاد،مکانهایسکونت
بستهوبیروح،استرسواضطرابهایمتعددو...جسموروحمارادرمعرضبیماریهاو
فرسودگیشدیدقراردادهاست.گذراندناوقاتیهرچنداندکدرمحیطهایطبیعیبههمراه
خانوادهوبستگانمیتواندتاحدودزیادیموجبکاهشفرسودگیوافزایشسرزندگیوشادابی
جسمو روحماشود.مجموعهتفریحیورفاهیدانشگاهشیراز،محیططبیعیاستکهبرای
بهرهبرداریخانوادهبزرگدانشگاهبااهدافیمانندتقویتوتحکیمبنیانخانواده،افزایشتحرک
ونشاطاعضایخانوادهبویژهکودکان،ارتقایتعلقبهدانشگاه،لذتبردنازمواهبطبیعی،
افزایشتعاملاجتماعیویادگیری،استراحتوآرامشجسموروانو...ایجادمیگردد .


مشخصات و موقعیت مجموعه
اینمجموعهبهمساحتحدودسههکتاردرمنتهیالیهضلعجنوبشرقیدانشکدهکشاورزیو
مجاور بیمارستان اعصاب و روان واقع میباشد .خصوصیاتی مانند وجود تأسیسات ورزشی،
برخورداریازهوایمطبوع،دارابودنبرقوآبوگاز،فضایاختصاصیوایمن،فاصلهمناسب
تاشیرازودسترسیآسانوسریعازمزیتهایاینمکانبرایتبدیلشدنبهمجموعهتفریحی
ورفاهیدانشگاهشیرازمیباشد .


زیرساختها و امکانات مورد نیاز
-1ترمیموتکمیلدیواروحصارهایمجموعه 
-2ایجادسرویسهایبهداشتیخانمهاوآقایان 
-3طراحیوایجادتعدادیآالچیقدومنظورهتابستانهوزمستانه 
-4تأمینروشنایی،نورپردازیوبرقآالچیقها 
-5طراحیوایجادمسیرهایعبورداخلمجموعهودسترسیبهآالچیقها 
-6ایجادسیستمصوتیدرباغ 
-7ایجادمسیرهایچرخشآبجاریدرمحوطهآالچیقها 
-8ایجادکانکسیاساختمانفروشگاهی،کافیشاپوفستفود 
-9استقرارسطلهایزبالهدرکنارآالچیقهاومحوطهمجموعه 
-10ایجادباربیکیودرکنارآالچیقها 
-11ایجادمحوطهبازیبچهها 
-12درختکاریوایجادفضایسبز 
-13ایجاددریاچهمصنوعی 
-14ایجادفضاهایتفریحیوورزشیتکمیلی 
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بهرهبرداران و نحوه بهرهبرداری
مجموعهتفریحیورفاهیزیرنظرادارهرفاهکارکناندانشگاهشیرازمیباشد.اعضایهیأتعلمی
وغیرهیأتعلمیشاغلوبازنشستهدانشگاهمیتوانندازطریقسامانهسوفاباپرداختهزینه
بهرهبردارینسبتبهرزرووآالچیقبرایروزهایهفتهازساعت8صبحتا12شببرایخانواده
ووابستگانتاحداکثر10نفربرایهرآالچیقاقدامنمایند .

فرآیند آمادهسازی و بهرهبرداری
-1کسبموافقتدانشکدهباواگذاریزمینبهادارهرفاهکارکنان 
-2کسبمجوزایجادمجوعهتفریحیورفاهیدانشگاهشیرازازهیأترئیسهدانشگاه 
-3ایجادزیرساختهاوامکاناتموردنیاز 
-4بارگذاریاطالعاتدرسامانهسوفاواطالعرسانیبهکارکنان 
 -5بهرهبرداری کارکنان دانشگاه (در صورت صالحدید و وجود ظرفیت امکان بهرهبرداری
دانشجویانوعموممردم)ازخدماتمجموعه .

سایر موارد
-1واحدهایدانشگاهمیتوانندباهماهنگیادارهرفاهکارکناندرروزهایعادیهفتهبهصورت
گروهیازامکاناتمجموعهاستفادهنمایند .
-2امکانواگذاریبهسرمایهگذاربخشخصوصیبرایساختویامدیریتواجارهمجموعهبا
اولویتوتخفیفویژهبرایبهرهبرداراندانشگاهیباهماهنگیادارهرفاهکارکنانوجوددارد .
-3امکانارائهخدماتبیرونبروسرونهاروشامدرمجموعهباتخفیفویژهمجتمعرفاهیبرای
کارکناندانشگاهوجوددارد .
 -4امکانبهرهبرداریکارکناندانشگاهدرنصفروز(8صبحتا 4بعدازظهرو 4تا 12شب)و
همچنینبهرهبرداریمتناسببافصلهایگرموسردوجوددارد.
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نقشه مجتمع تفریحی رفاهی کارکنان دانشگاه شیراز
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 -6-3طرح ایجاد باغ خانواده دانشگاه شیراز
مقدمه
دردنیاییزندگیمیکنیمکهروزمرگی،شلوغیوهیاهو،مشغلههایزیاد،مکانهایسکونت
بستهوبیروح،استرسواضطرابهایمتعددو...جسموروحمارادرمعرضبیماریهاو
فرسودگیشدیدقراردادهاست.گذراندناوقاتیهرچنداندکدرمحیطهایطبیعیبههمراه
خانوادهوبستگانمیتواندتاحدودزیادیموجبکاهشفرسودگیوافزایشسرزندگیوشادابی
جسموروحماشود.باغخانوادهدانشگاهشیراز،محیططبیعیاستکهبرایبهرهبرداریخانواده
بزرگدانشگاهبااهدافیمانندتقویتوتحکیمبنیانخانواده،افزایشتحرکونشاطاعضای
خانواده بویژه کودکان ،ارتقای تعلق به دانشگاه ،لذت بردن از مواهب طبیعی ،افزایش تعامل
اجتماعیویادگیری،استراحتوآرامشجسموروانو...ایجادمیگردد .

مشخصات و موقعیت باغ
اینباغبهمساحتحدود8/000مترمربعواقعدرقصردشتخیابانمیرزاکوچکخانجنگلی
(باالترازفلکهقصردشت)کوچه 32فرعی 32/2میباشدکهدرحالحاضرمتعلقبهمجتمع
آموزشیدانشگاهشیرازاست.خصوصیاتیمانندوجودجویآبجاریدائمی،همجواریباباغات
قصردشت،برخورداریازآرامشوهوایمطبوع،دارابودنبرقوآبشهری،فضایاختصاصیو
مناسببهدلیلقرارگرفتندرانتهایکوچهبنبست،درختانسایهدارومناسب،قرارگرفتندر
محدودهشهریودسترسیآسانوسریعازمزیتهایاینباغبرایتبدیلشدنبهباغخانواده
دانشگاهشیرازمیباشد .

زیرساختها و امکانات مورد نیاز
-1ترمیموتکمیلدیواروحصارهایباغ-2ایجادسرویسبهداشتیخانمهاوآقایان-3طراحی
وایجاد10الی15آالچیقدومنظورهتابستانهوزمستانه-4تأمینروشنایی،نورپردازیوبرق
آالچیقها-5طراحیوایجادمسیرهایعبورداخلباغودسترسیبهآالچیقها-6ایجادسیستم
صوتیدرباغ-7ایجادمسیرهایچرخشآبجاریدرباغبویژهکنارآالچیقها-8ایجادکانکس
یاساختمانفروشگاهی،کافیشاپوفستفود -9استقرارسطلهایزبالهدرکنارآالچیقهاو
محوطهباغ-10ایجادباربیکیودرکنارآالچیقها-11ایجادمحوطهبازیبچهها 

بهرهبرداران و نحوه بهرهبرداری
اعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیشاغلوبازنشستهدانشگاهمیتوانندازطریقسامانهسوفا
باپرداختهزینهبهرهبرداری(پیشنهادی10هزارتومانبرایهرروز)نسبتبهرزرووآالچیق
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برایروزهایهفتهازساعت8صبحتا12شببرایخانوادهووابستگانتاحداکثر10نفربرای
هرآالچیقاقدامنمایند.درروزهایتعطیلمیتوانتا%50مبلغراافزایشداد .

فرآیند آمادهسازی و بهره برداری
-1کسبموافقتمجتمعآموزشیباواگذاریباغبهادارهرفاهکارکنان-2کسبمجوزایجادباغ
خانوادهدانشگاهشیرازازشهرداریشیرازوستادباغات -3ایجادزیرساختهاوامکاناتمورد
نیاز -4بارگذاریاطالعاتدرسامانهسوفاواطالعرسانیبهکارکنان -5بهرهبرداریکارکنان
دانشگاه(ودرصورتصالحدیدووجودظرفیتامکانبهرهبرداریعمومی)ازخدماتباغ .

سایر موارد
 -1مجتمعآموزشیدانشگاهمیتواندبارزروباغدرروزهایخاصازآنبرایبرپاییاردوی
دانشآموزیاستفادهنماید .
-2امکانواگذاریبهسرمایهگذاربخشخصوصیبرایساختویامدیریتواجارهباغبااولویت
وتخفیفویژهبرایبهرهبرداراندانشگاهیوجوددارد .
 -3امکانارائهخدماتبیرونبروسرونهاروشامدرباغباتخفیفویژهمجتمعرفاهیبرای
کارکناندانشگاهوجوددارد .
 -4امکانبهرهبرداریکارکناندانشگاهدرنصفروز(8صبحتا 4بعدازظهرو 4تا 12شب)و
همچنینبهرهبرداریمتناسببافصلهایگرموسردوجوددارد .
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 -7-3سامانه جامع خدمات یکپارچه سالمت و رفاه کارکنان دانشگاه شیراز

خدمات یکپارچه سالمت و رفاه کارکنان دانشگاه شیراز


ساختار سازمانی

سه شنبه  16دی ماه 1399
سالمت

ورزش

و درمان

تصویر امکانات ،اقامتی و رفاهی
(عبوری) مانند مجتمع فرهنگی،

صفحه اصلی مدیریت امور اداری
مسکن

وام

فرهنگی و هنری

بیمه

مجتمع اقامتی مصطفوی ،
مهمانسرای تهران ،قشم و ...
گردشگری

بنها و کاالها



اخبار 

اطالعیهها 












سایراخبارسایراطالعیهها 





سامانهوام 
تصویربالینک 

سامانهبیمه
تکمیلی 



 تصویربالینک 

سامانهسوفا 



سامانهپیشنهاد،
انتقادونظرسنجی 

 تصویربالینک  

تعاونیمصرف
کارکنان 



 تصویربالینک 

تصویربالینک 


مهمانسرایقشم 
تصویربالینک 

مهمانسرای
تهران 



 مجتمعفرهنگیو
رفاهیدکترمصطفوی 

 تصویربالینک 



 مجتمعفرهنگی
ورفاهی 


تصویربالینک 

تصویربالینک 



تعاونیهای
مسکن 

 تصویربالینک 


سامانهاتوماسیون
اداری 

سامانهآموزشیو

پژوهشی 

تصویربالینک 

تصویربالینک 



سامانهتغذیه 



ستادرفاهی
وزارتعلوم 



هتلپردیسان 

 تصویربالینک 



تصویربالینک 



تصویربالینک 
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فهرستها 
ساختارسازمانی 



 

ورزش 

 دورهها 

ادارهرفاهکارکنان 

رئیس 

 

اطالعیهها 

 تمرینات 

کارکنان 

 

آییننامههاومقررات 

 مسابقات 

رئیس 

 

کارکنان 

 

ستادرفاهیاعضایهیأتعلمی 

 ورزشعمومی 
 سایر 

خدمات 


وام 

بانکها 

مسکن 



بیمه 

عمروسرمایهگذاری 

اطالعیهها 

صندوقها 

اطالعیهها 

تعاونیها 

اطالعیه 

شخصثالث 

آییننامههاومقررات 



آییننامههاومقررات 

وامخرید 

آییننامههاومقررات 

بدنه 

خدمات 

سایرخدمات 


خدمات 

وامودیعه 


خدمات 

مسئولیت 



خانهسازمانی 
سایرخدمات 

آتشسوزی 
سایرخدمات 

 
فرهنگیوهنری 

مراسمتقدیر 

گردشگری 

اماکنسایردانشگاهها 



سبدکاال 

اطالعیهها 

جشنها 

اطالعیهها 

تورهاواردوها 

بنهاوکاالها 

بنهاوکمکهزینهها 

آییننامههاومقررات 

مراکزفرهنگی 

آییننامههاومقررات 

هتلپردیسان 

اطالعیهها 

هدایا 


خدمات 

مسابقات 


خدمات 

سایرخدمات 

آییننامههاومقررات  تعاونیمصرف 

محتواها 

خدمات 

سایرخدمات 

سایرخدمات 










بیمهپایه 

سالمتودرمان 
اطالعیهها 

بیمهتکمیلی 

آییننامههاومقررات 

خدماتمشاوره 


خدمات 

مراکزدرمانی 
قطعهدارالرحمه 
سایرخدمات 

 -3-8طرح ایجاد و بهرهبرداری مشترک دانشگاهها از زیر ساختهای
گردشگری و اقامتی
طرحایجادوبهرهبرداریمشترکدانشگاههااززیرساختهایگردشگریواقامتیدرراستای
تحققاهدافزیرمطرحگردیدهاست :
 -1توسعهخدماتگردشگریواقامتیبیشترومناسبتربهدانشگاهیاندرشهرهاومناطق
هدفگردشگری 
 -2بهرهبرداریکاملوحداکثریازظرفیتهایگردشگریواقامتیایجادشدهتوسطچندین
دانشگاه 
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 -3بهرهوریمناسبتروباالترازمنابعمحدوددانشگاههابارویکردمشارکتیدرایجادمراکز
اقامتیوگردشگری 
-4استفادهازمنافعناشیازاقتصادمقیاسدرنیرویانسانیخدماتیوتأمینهزینههاینگهداری
ومراکزاقامتیوگردشگری 

اینطرحبهروشهایزیرقابلانجاماست :
-1تأسیسشرکتسهامیخاصبامشارکتمالیچندیندانشگاهبهمنظورخریدیاساختو
بهرهبرداریازمراکزاقامتیوگردشگریدرشهرهاومناطقهدفگردشگری 
-2مشارکتچندیندانشگاهوتعیینوتقویمآوردههاوتعهداتآنها(زمین،مجوزها،ساختو
)...درقالبیکقراردادمشارکتساختوتقسیممنافعیاواگذاریواحدهایاقامتیساختهشده
بیندانشگاههابراساسآوردههایهریکازدانشگاهها 
-3مشارکتچنددانشگاهدرخریدیاساختمراکزاقامتیوگردشگریبزرگترومناسبتردر
شهرهاومناطقهدفگردشگریوتقسیمواحدهایاقامتیبیندانشگاههاپسازخریدیاساخت
براساسسهممشارکتهریکازدانشگاهها.
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فصل چهارم
خدمات ورزش و تربیت بدنی


 -1-4مقدمه
دراینفصلابتدافرآیندخدماتارائهشدهدربخشورزشوتربیتبدنیمستندسازیگردید.
سپسبهمنظورآگاهیازمیزانرضایتکارکنانازخدماتاینبخشپرسشنامهایتهیهونتایج
پاسخگویاناستخراجوارائهگردید.درادامهبرایآشناییباخدماتسایردانشگاههادراینبخش،
خدمات ارائهشدهبااستفادهازکاربرگدانشگاهها ومراجعهبهسامانههاو سایتهای مربوطی
شناساییوآوردهشدهاست.درانتهانیزبرنامهعملیاتیتدوینشدهتوسطکارگروهمربوطهدر
شورایسالمتورفاهدانشگاهشیرازبههمراهشناسنامهپروژههایاینبرنامهارائهگردیدهاست .

 -2-4فرآیند ارائه خدمات ورزش و تربیت بدنی
 -1-2-4مسابقات تیمی
عنوان:

برگزاریمسابقاتتیمیداخلی(لیگ) 
هدف:

فعالیتورزشیوسرگرمیوایجادروحیهنشاطوشادابیدرکارکناندانشگاهشیراز 
خدمت گیرندگان:

کلیهاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیشاغلوبازنشستهدانشگاهشیراز 
(منظورازعضو،اعضایرسمی،پیمانی،قراردادیوشرکتیمیباشد) 
خدمت دهندگان:

مدیریتتربیتبدنیدانشگاهشیراز-ادارهرفاهکارکنان
شرایط دریافت خدمت:

اعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیدارایحکماستخدامی،میتواننددرصورتداشتنشرایط
الزموباتوجهبهآییننامهاستخدامیاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمی،دراینمسابقات
شرکتنمایند .
شرح مراحل دریافت خدمت:

 .1تشکیلکمیتهها،برنامهریزیاولیهوتصویبقوانینحاکمبرمسابقات 
 .2ثبتنامتیمهاوبررسیمدارک 
 .3هماهنگیوقرعهکشیمسابقات 
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 .4برگزاریمسابقات 
 .5اعالمنتایجمسابقات 
 .6اهدالوحوجوایزمسابقات 
مدارک نیاز:

 .1معرفینامهازواحداعزامی 
 .2یکقطعهعکس 4*3
 .3کارتبیمهورزشی 
مدت زمان انجام کار:

اینفرایندباتوجهبهتدریجیبودندرطولسال(حدود6ماه)انجاممیشود .

 -2-2-4مسابقات انفرادی
عنوان:

برگزاریمسابقاتانفرادی 
هدف:

فعالیتورزشیوسرگرمیوایجادروحیهنشاطوشادابیدرکارکناندانشگاهشیراز 
خدمت گیرندگان:

کلیهاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیشاغلوبازنشستهدانشگاهشیراز 
(منظورازعضو،اعضایرسمی،پیمانی،قراردادیوشرکتیمیباشد) 
خدمت دهندگان:

مدیریتتربیتبدنیدانشگاهشیراز-ادارهرفاهکارکنان
شرایط دریافت خدمت:

اعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیدارایحکماستخدامی،میتواننددرصورتداشتنشرایط
الزموباتوجهبهآییننامهاستخدامیاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمی،دراینمسابقات
شرکتنمایند .
شرح مراحل دریافت خدمت:

-1
-2
-3
-4
-5
-6

تصویبرشتههایانفرادیدرکمیتهورزشکارکنان
اطالعرسانیمسابقات
ثبتنامشرکتکنندگاندرمسابقات
برگزاریمسابقات
اعالمنتایجمسابقات
اهدااحکامقهرمانیوجوایزمسابقات 
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مدارک نیاز:

 -1کارتپرسنلی
 -2کارتبیمهورزشی 
مدت زمان انجام کار:

اینفرایندباتوجهبهتدریجیبودندرطولسال(حدوددوماه)انجاممیشود .

 -3-2-4کالسهای عملی
عنوان:

برگزاریکالسهایعملی 
هدف :

فعالیتورزشیوسرگرمیوایجادروحیهنشاطوشادابیدرکارکناندانشگاهشیراز 
خدمت گیرندگان:

کلیهاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیشاغلوبازنشستهدانشگاهشیراز 
(منظورازعضو،اعضایرسمی،پیمانی،قراردادیوشرکتیمیباشد) 
خدمت دهندگان:

مدیریتتربیتبدنیدانشگاهشیراز-ادارهرفاهکارکنان
شرایط دریافت خدمت:

اعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیدارایحکماستخدامی،میتواننددرصورتداشتنشرایط
الزموباتوجهبهآییننامهاستخدامیاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمی،دراینکالسها
شرکتنمایند .
شرح مراحل دریافت خدمت:

.1
.2
.3
.4

برنامهریزیمکانوساعتتمرین 
معرفیمربیتوسطکمیتهورزشکارکنان 
ثبتناممتقاضیان 
شروعفرایندتمرینات 

مدارک نیاز:

 .1کارتپرسنلی 
 .2کارتبیمهورزشی 
مدت زمان انجام کار:

اینفرایندباتوجهبهتدریجیبودندرطولسال(هفتهایدوالیسهجلسه)انجاممیشود .
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 -4-2-4کالسهای تئوریک
عنوان:

برگزاریکالسهایتئوریک 
هدف:

بهروزنمودناطالعاتعلمیورزشیکارکناندانشگاهشیراز 
خدمت گیرندگان:

کلیهاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیشاغلوبازنشستهدانشگاهشیراز 
(منظورازعضو،اعضایرسمی،پیمانیوقراردادیوشرکتیمیباشد) 
خدمت دهندگان:

ادارهآموزشکارکنان-ادارهرفاهکارکنان–مدیریتتربیتبدنیدانشگاهشیراز
شرایط دریافت خدمت:

اعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیدارایحکماستخدامی،میتواننددرصورتداشتنشرایط
الزموباتوجهبهآییننامهاستخدامیاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمی،دراینکالسها
شرکتنمایند .
شرح مراحل دریافت خدمت:

-1
-2
-3
-4
-5
-6

ثبتنیازسنجیدورههایآموزشی
ارائهتقویمآموزشی
اطالعرسانیوثبتناممتقاضیان
تعیینمدرسدوره
اجرایکالسها
صدورگواهیشرکت 

مدت زمان انجام کار:

اینفرایندباتوجهبهتدریجیبودندرطولسالانجاممیشود .

 -5-2-4رویدادهای عمومی
عنوان:

برگزاریرویدادهایعمومی(راهپیمایی،کوهپیماییو)...
هدف:

فعالیتورزشیوایجادروحیهنشادوشادابیدرکارکناندانشگاهشیراز 
خدمت گیرندگان:

کلیهاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیشاغلوبازنشستهدانشگاهشیراز 
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(منظورازعضو،اعضایرسمی،پیمانیوقراردادیوشرکتیمیباشد) 
خدمت دهندگان:

ادارهرفاهکارکنان–مدیریتتربیتبدنیدانشگاهشیراز
شرایط دریافت خدمت:

اعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیدارایحکماستخدامی،میتواننددرصورتداشتنشرایط
الزموباتوجهبهآییننامهاستخدامیاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمی،دراینبرنامهها
شرکتنمایند .
شرح مراحل دریافت خدمت:

-1
-2
-3
-4
-5
-6

ارائهبرنامهتوسطانجمنورزشهمگانی
بررسیوتاییدتوسطکارگروهورزشکارکنان
تامینبودجه
مشخصنمودنسرپرستاجراییبرنامه
اطالعرسانیبرنامه
اجرایبرنامه 

مدارک نیاز:

-1کارتپرسنلی 
-2کارتبیمهورزشی 
مدت زمان انجام کار:

اینفرایندباتوجهبهتدریجیبودندرطولسالانجاممیشود .

 -6-2-4پایش تندرستی
عنوان:

طرحپایشتندرستی
هدف:

ارزیابیوضعیتجسمانیوسالمتیوارائهمشاورهورزشیبهکارکناندانشگاهشیراز درجهت
پیشگیریازامراض 
خدمت گیرندگان:

کلیهاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیشاغلوبازنشستهدانشگاهشیراز 
(منظورازعضو،اعضایرسمی،پیمانیوقراردادیوشرکتیمیباشد) 
خدمت دهندگان:

ادارهرفاهکارکنان–مدیریتتربیتبدنیدانشگاهشیراز
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شرایط دریافت خدمت:

اعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیدارایحکماستخدامی،میتواننددرصورتداشتنشرایط
الزموباتوجهبهآییننامهاستخدامیاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمی،ازاینخدمتبهره
مندشوند .
شرح مراحل دریافت خدمت:

اینخدماتشامل،Hand Grip،Gas Analyzor،Foot Scan،Body Composition:
قدسنج،ترازویدیجیتالمیشودکهطیمراحلزیرارائهمیگردد :
 -1ثبتناممتقاضیانطرحپایش
 -2ارزیابیناهنجاریهایاسکلتی
 -3ارزیابیشاخصهایفیزیولوژیکی
 -4آنالیزترکیببدن
 -5ارائهمشاورهوبرنامه 
مدارک نیاز:

 -1کارتپرسنلی 
مدت زمان انجام کار:

اینفرایندباتوجهبهتدریجیبودندرطولسالانجاممیشود .
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 -3-4سنجش رضایت کارکنان از خدمات ورزش و تربیت بدنی
بهمنظورآگاهی ازمیزان رضایت کارکناندانشگاهشیراز ازخدماتورزشوتربیت بدنی ارائه
شده ،پرسشنامهای تهیه وبهکارکناندادهشد .نتایج استخراجشدهازاین پرسشنامهدراین
بخشآوردهشدهاست.کارکنانپاسخگوبهاینپرسشنامهازبین8گروهخدماتسالمتورفاه،
خدماتورزشوتربیتبدنیرادراولویتنیازهایخودتعیینکردند.اینپرسشنامهدرپیوست
شماره؟؟آوردهشدهاست .
براساساطالعاتجدولشماره 1باالترینمیانگینرضایتکارکنانازخدمات"ورزشو
تربیتبدنی" مربوطبهرضایتازمسابقاتورزشی()4/03وپایینترینمیانگینمربوطبه
رضایتآنانازتمریناتفوتسال()3/69است .

جدول  :1-4میانگین و انجراف استاندارد خدمات تربیت بدنی و ورزش
آمار توصیفی
ورزش و تربیت بدنی

انحراف استاندارد

میانگین

تعداد

سانسرایگاناستخرسرپوشیده

 3/78

 1/16

 69

تمریناتفوتسال

 3/69

 1/33

 69

تمریناتتنیسرویمیز

 3/90

 1/25

 69

کالسبدنسازی

 3/87

 1/20

 69

کالسایروبیک

 3/90

 1/27

 69

مسابقاتورزشی

 4/03

 1/09

 69

راهپیماییوکوهپیماییعمومی

 3/80

 1/22

 69


ورزش و تربیت بدنی
ورزش و تربیت بدنی

4.03
3.9

3.87

3.8

3.9
3.69

3.78

راه پیمایی و

مسابقات

کالس

کالس

تمرینات تنیس

تمرینات

سانس رایگان

کوه پیمایی

ورزشی

ایروبیک

بدنسازی

روی میز

فوتسال

استخر سر
پوشیده

عمومی

نمودار  :1-4میانگین خدمات ورزش و تربیت بدنی
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براساسجدولشماره2وبراساسمقدارآزمونماچلی()0/06کهدردرجهآزادی20در
سطح0/0001معنیدارشدهاستمیتواندریافتکهاصلکرویتدربینابعادورزشوتربیت
بدنیبرایکارکنانبرقرارنیست،بنابراینازآزمونتعدیلدرجاتآزادیگرینهاوزگیزربرای
مقایسهمیانگینرضایتازاینابعاداستفادهشد .

جدول  :2-4آزمون ماچلی
اثردرونگروهی 

آزمونماچلی

مجذورخی

درجهآزادی 

معنیداری 

ورزشوتربیتبدنی 

 0/06

 182/827

 20

 0/0001

جدولشماره3نشانمیدهدکهباتوجهبهمقدارFبهدستآمده()1/69دردرجهآزادی
 3/46و 235/35تفاوتمعنیداریبینمیزانرضایت کارکنانازخدماتمربوطبهورزشو
تربیتبدنیوجودنداردبهعبارتیازهمهخدماتورزشوتربیتبدنیبهمیزانمشابهرضایت
وجوددارد .
جدول  :3-4آزمون تعدیل درجات آزادی گرین هاوز گیزر
ورزشوتربیتبدنی 

درجهآزادی 
 3/46

گرینهاوز-گیزر 

 235/35
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F

معنیداری 

1/69

 0/16

 -4-4خدمات ورزش و تربیت بدنی در دانشگاهها
در این بخش اطالعات مربوط به خدمات ورزش و تربیت بدنی در سایر دانشگاهها به ویژه
دانشگاههایبرتربااستفادهازکاربرگجمعآوریاطالعاتدانشگاهها(پیوستشماره)ومراجعه
بهسامانهها وسایتهای مربوطه جمعآوری گردیده است .این اطالعاتمیتواند درآشناییبا
برنامههاوفعالیتهایسایردانشگاههاوالگوگیریازآنهامفیدباشد .

جدول  :4-4اطالعات مربوط خدمات ورزش و تربیت بدنی در دانشگاهها
ردیف 

نام دانشگاه

عنوان خدمت

توضیحات
تکمیلی

1

تهران 





2

اصفهان 





3

تربیتمدرس 

 -بلیطاستخرباتخفیفویژه 



4

تبریز 

 -کارتاستخردهجلسهایباتخفیفویژه 



5

خواجهنصیرالدینطوسی 

 مجموعهورزشیانقالبباتخفیفویژه  مجموعهورزشیهتلارمباتخفیفویژه  -کالسهایآموزشیشنافرزندان 



6

شهیدبهشتی 





7

صنعتیاصفهان 

 -بنتخفیفمجتمعسیاحتی،فرهنگیوورزشیسپاهان 



8

صنعتیامیرکبیر 

 برنامهکوهنوردیعمومی  -کارتاستخرباتخفیفویژه 



9

صنعتیشریف 

 -بلیطمجموعهآبیوپارکباتخفیفویژه 



 10

عالمهطباطبایی 

-

برگزاریمسابقاتورزشی 
اعزامتیمهایورزشیکارکنانبهمسابقاتاستانی 
بلیطمجموعهآبیباتخفیفویژه 
آکادمیورزشتابستانیفرزندانکارکنان 



 11

علموصنعتایران 





 12

فردوسیمشهد 





 13

شیراز 
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 -1-4-4دانشگاه تربیت مدرس
ثبتنامبرایخریدبلیطاستخرمجموعهورزشیمروارید 2
قابل توجه همکاران گرامی
پیروهماهنگیهایبعملآمدهبامجموعهورزشیمروارید ،امکانخریدبلیطاستخرباتخفیف
ویژهبرایهمکارانگرامیفراهمآمدهاست.نرخهرقطعهبلیطباتخفیفویژه8000تومانو
اعتبارآنتا97/12/25میباشد.خواهشمنداستبرایثبتناموپرداختوجهنقدیحداکثرتا
9مهرماه،بهاینادارهمراجعهفرمایید.
با تشکر اداره رفاه دانشگاه


 -2-4-4دانشگاه تبریز
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 -3-4-4دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
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اطالعیه کالسهای آموزشی استخر تابستان  1396
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 -4-4-4دانشگاه صنعتی اصفهان




 -5-4-4دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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 -6-4-4دانشگاه صنعتی شریف
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 -7-4-4دانشگاه عالمه طباطبایی
آکادمی تابستانی دانشگاه ،ویژۀ فرزندان کارکنان علمی و اداری به ایستگاه آخر رسید .
آکادمیتابستانیدانشگاهعالمهطباطبائیکهازتیرماهآغازشدهبود،ظهرامروزباتقدیرازنفرات
برگزیدهدررشتههایمختلفورزشیبهپایانرسید.
اینآکادمیبههمتمدیریتتربیتبدنیدانشگاهوجهتپرکردناوقاتفراغتفرزندانکارکنان
علمیواداریبرگزارشدهبود.طیایندوره،کالسهایورزشیوآموزشیبرایگروههایمختلف
سنیدرایامتابستانبرگزارشد.

از جمله رشتههای ورزشی که در این دوره آموزش داده شد ،میتوان به فوتسال ،شنا ،اسکیت و
فعالیتهایفوقبرنامۀدیگراشارهکرد.
چهارشنبه14شهریور15:40-1397شمارهخبر6767:

بلیط مجموعه تفریحی و فرهنگی اُپارک 
بهاطالعهمکارانگرامیمیرساند،فروشبلیطمجموعهتفریحیوفرهنگیاُپارک درراستای
ارائه خدمات رفاهی به همکاران دانشگاه ،از تاریخ  1398/03/29به مدت یک هفته انجام
میپذیرد .براساستوافقانجامشدهبیندانشگاهومجموعهتفریحی وفرهنگیاُپارک فروشبلیط
باتخفیف  35درصد ازتاریخ1398/03/29بهمدتیکهفتهازساعت10صبحالی15عصر در
ضلعجنوبیسالنتربیتبدنی انجاممیپذیرد.
همکارانبامراجعهبهگیشهفروشبلیطبامبلغ770.000ریالبرایروزهایتعطیلو650.000
ریالبرایروزهایغیرتعطیل،بلیطتهیهفرمایند .
تاریخدرجخبر -1398/03/29:ساعتدرجخبر - 14:23:شمارهخبر 9157:
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افتخار آفرینی تیم شنای کارکنان علمی و اداری دانشگاه در رقابتهای دانشگاههای
منطقه یک کشور
تیمشنایکارکنانعلمیواداریدانشگاهدررقابتهایدانشگاههایمنطقهیککشورباکسب
6مدالافتخاردیگریرابرایدانشگاهعالمهطباطبائیرقمزدند.
بهگزارشروابطعمومیدانشگاه،دراینرقابتهاکه23آبانماهجاریبهمیزبانیدانشگاهشاهد
برگزارشد،تیمکارکنانعلمیواداریدانشگاهعالمهطباطبائیموفقشدباکسب6مدال(3
مدالنقرهو 3مدالبرنز)حاصلتالشاینتیمبودکه افتخاردیگریرابرایدانشگاهخودبه
همراهداشت.

اسامیمدالآوران:
.1دکترحمیدرضارحمانیزادهدهکردی
.2دکترعلیجاللیدیزجی
.3دکتررضاطالبلو
.4امینانصاری
.5ایمانپورگلرخ
.6محمدحکمت

روابطعمومیدانشگاهکسباینموفقیترابهخانوادهبزرگدانشگاهیاندانشگاهعالمهطباطبائی
واینمدالآورانتبریکمیگوید.
دوشنبه27آبان09:09-1398شمارهخبر10357:بازدید2071:

نتایح لیگهای ورزشی و جام رمضان کارکنان (آقا) اعالم شد.
مدیریتتربیتبدنیدانشگا،نتایجلیگهایورزشیوجامرمضانکارکنان(آقایان)رااعالمکرد.
بهگزارشروابطعمومیدانشگاه،اینلیگکهدررشتههایوالیبال،فوتسال،فوتبالدستی،شنا،
تیراندازیباتفنگ،تیراندازیباتپانچه،دارتوتنیسرویمیزبرگزارشدبااستقبالهمکاران
مواجهشدونتایجزیررابههمراهداشت.
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دررشتهوالیبال ،اولیندورهمسابقاتلیگوالیبالکارکنانبا 9تیماستارتخوردکههرتیم
متشکل از  12نفر و مجموع  108نفر در این مسابقات شرکت داشتند .این لیگ از تاریخ
1397/10/25لغایت1397/2/10برگزارشد .دراینمسابقات9تیمبصورتدانشکدهومعاونت
(معاونت توسعه و منابع انسانی ،معاونت آموزشی و پژوهشی ،معاونت دانشجویی ،دانشکده
روانشناسیومدیریت،دانشکدهاقتصاد،دانشکدهتربیتبدنی،دانشکدهادبیات،دانشکدهعلوم
ریاضیورایانه،دانشکدهحقوقوعلومسیاسی)درقالبتیمهای12نفرهشرکتداشتند.
دردور اول مسابقات ،تیمهایمعاونت پژوهشی و آموزشی،دانشکده روانشناسی ومدیریت،
دانشکدهتربیتبدنی،دانشکدهحقوقومعاونتتوسعهومنابعانسانی(ساختمانمرکزی)بهدور
نهاییمسابقاتراهیافتند.
درمرحلهدومتیمهاپسازتقویتنیرووجذبدونفریارکمکیکهباهدفجذبوبهکارگیری
نفراتمستعد،ادامهمسابقاترابهصورترفتوبرگشتودرغالبلیگزیرنظرداورانملیو
بینالمللیفدراسیونوالیبالادامهدادند.درنهایتپسازانجام35بازیمسابقاتبهپایانرسید
وتیمهایذیلحائزرتبهومقامگردیدند .
عنوانتیم 

بازی

برد 

ست
باخت 
برده 

ست امتیاز
باخت  برد 

امتیاز
باخت 

تفاضل  امتیاز 

مقام 

معاونتتوسعهومنابعانسانی 

6

4

2

 14

9

 543

 452

 91

 13

اول 

معاونتپژوهشیوآموزشی 

6

4

2

 13

 12

 551

 522

 29

 10

دوم 

دانشکدهروانشناسیومدیریت   6

2

4

 11

 13

 502

 489

 13

7

سوم 

6

2

4

8

 13

 347

 464

 6  -117

دانشکدهتربیتبدنی 

-

مقاماول :معاونتتوسعهومنابعانسانی 
اعضایتیم:حمیدرضامحبتی،امینانصاری،قربانعلینامی،مهردادکیانپیشه،عبدالمجید
رضایی،محمدآرخی،سجادمحمدی،احسانرضائیان،حسینسلیمی،محمدصفری 
مقامدوم:معاونتپژوهشیوآموزشی 
اعضای تیم :آقایاندکتر علی خرسندی ،احسان مبارکی ،مسلمزینالدینی ،ابوطالب چگینی،
مهدیدالرام،مجیدیاسینی،رئوفعظیمی،محمدرضاحجتی،محمدلطافتی،مجیدبابایی،ابوذر
قاضی 
مقامسوم:دانشکدهروانشناسیومدیریت 
اعضایتیم:آقایانعلیرضالهراسبی،دکترعلیجاللی،علیرضاعطایی،کریمقاسمیوند،ایرج
رنجی،محمدحسنزاده،مهدیوکیلی،دکتروحیدخاشعی،علیحسیننورافروز 
در رشته فوتسال نیز لیگ از تاریخ  1397/10/11لغایت  1398/02/09در مجموعه ورزشی
پردیسدانشگاهبرگزارشد.تعداد12تیمکههرتیممتشکلاز 12نفرومجموعا144نفردر
اینمسابقاتشرکتداشتند.مقاماولتاسومبهتیمهایمدیریتوحسابداری-معاونتآموزشی
ومعاونتدانشجوییرسیدکهاسامینفراتبهشرحذیلمیباشد .
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مقاماولتیمدانشکدهمدیریتوحسابداری :
 -1داودمهدیئی(سرپرست) -2میثمامیری-3شهرامخلیلنژاد-4سیدسعیدمیرواحدی-5
مهدی سلطانی-6محسن یگانه  -7علیرضاواحدی  -8جعفر بقراطی-9افشین نوروزی -10
امیرحسینیوسفی-11رسولاحمدپور-12علیهادی 
مقامدومتیممعاونتآموزشی :
 -1سیدرئوفعظیمی(سرپرست) -2مهدیدلآرا -3رسولاسالمی  -4منوچهرعلیایی-5
امیرنوروزی -6مجیدیاسینی -7یونسصحرانورد -8محسنروشنیان -9ابوذرقاضی-10
علیقرباننژاد-11اسماعیلمیرزاپناه – 12سعیداصغرزاده
مقامسومتیممعاونتدانشجویی:
-1عباسندافزاده(سرپرست) -2هادیاوالدی-3شهرامعلیزاده-4مهدیبیگی -5مهران
علیزاده  -6اکبر کبیری  -7مجید گودرزی -8قاسم مرادی -9مرتضی مطهری  -10سجاد
محمدی-11ابراهیمآزاد -12مرتضیافرونده
ازدیگررویدادهایمسابقاتورزشیجامرمضاندرتاریخ1398/02/25مسابقاتشنادردورده
سنیباالی50سالوزیر50سالدرمادهآزاددرمحلاستخرواقعدرپردیسدانشگاهبرگزار
گردیدکهبااستقبالهمکارانکه15نفرشرکتداشتند ،همراهشددرپایانایننفراتاولو
دوممشخصشدند.
ردهسنیباالی50سالآزاد:نفراولامینانصاریونفردومدکترمحمدحسنحسنزاده
زیر 50سالدرمادهآزاد:مقامقهرمانیبهایمانپورگلرخرسید.اسحاقپورعاشورمقامدوم
دستیافت .
رشتهورزشیتیراندازیباتفنگوتپانچه 
ازویژهبرنامههایورزشیجامرمضانوبرایافزایشنشاطبینهمکارانگرامییکدورهمسابقات
تیراندازیباتفنگوتپانچهدرتاریخ1398/02/24برگزارشدوبااستقبالخوبهمکارانگرامی
دانشگاهعالمهطباطباییکه 29شرکتداشتند،همراهشد.ایندورهازمسابقاتدردورشته
تیراندازیباتفنگوتپانچهبرگزارگردید.مسابقاتدرسالنتیراندازیواقعدرسالنورزشی
پردیسدانشگاهانجامشد .
دررشتهتیراندازیباتفنگ 
نفراولحمیدرضامحبتیبارکورد170نفر،دومعلیاصغرپژوهانفردبارکورد،125نفرسوم
ارژنگایوبیبارکورد 118
دررشتهتیراندازیباتپانچهنفراولمحمدروزبهانیبارکورد 168نفر،دومامیرقدرتی،157
نفرسوممحمدحسنزادهغفوری 111
رشتهورزشیفوتبالدستی 
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اینرشتهبرای اولینباردرسطحدانشگاههایکشورلیگفوتبالدستیکارکناندردانشگاه
عالمهطباطبائیبرگزارشد .
دراینمسابقات12تیمشرکتداشتندکههرتیممتشکلاز12نفرومجموع24نفردراین
مسابقاتحضورداشتندکهاینمسابقاتازتاریخ  1397/10/30لغایت 13978/12/25برگزار
گردید .
مقاماولتیمچاپوانتشارات(ایمانگلرخ-کریمصادقی) 
مقامدومتیمدوستانقدیم(علیاصغرپژوهان-هادیخسروجردی)
مقامسومتیمفجر(عباسجستان-بهنامزند) 
جدولنهاییلیگفوتبالدستیکارکنان 
رتبه تیم

بازی برد

مساوی باخت  امتیاز 

1

چاپوانتشارات 11

0 10

1

30

2

دوستانقدیم

11

8

2

1

26

*3

فجر

11

8

1

2

25

4

برادرانگیالن

11

8

1

2

25

5

معاونتفرهنگی

11

6

1

4

19

6

مالی

11

5

1

3

16

7

عقابعالمه

11

5

2

6

17

8

قهرمانان

11

4

2

5

14

9

قدرت

11

3

2

6

11

10

*94#

11

2

0

9

6

11

رعدلرستان

11

1

0

9

3

12

تربیتبدنی

11

0

0

11

0

رشتهورزشیدارت 
از ویژهبرنامههای ورزشی جام رمضان و برای افزایش نشاط و شادی بین همکاران یک دوره
مسابقات دارتدر تاریخ  1398/02/22برگزار شدو با استقبال همکاران دانشگاه همراه شد.
مسابقاتدرمجموعهسالنورزشیپردیسدانشگاهانجامشد.نفراتاولتاسوماینمسابقاتبه
شرحذیلمیباشد:
نفراولسیدمجیدیاسینیباامتیاز 86نفردومسجادمحمدباامتیاز 78ونفرسومهاشم
آقاجانیباامتیاز70
رشتهورزشیتنیسرویمیز 
مسابقاتتنیسرویمیزدرتاریخ1398/02/23برگزارشدکه7نفرازهمکاراندرآنشرکت
داشتند،همراهشد.مسابقاتدرسالنتنیسرویمیزمجموعهسالنورزشیپردیسدانشگاه
انجامشد.نفراتاولتاسوماینمسابقاتبهشرحذیلمیباشد :
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نفراولعلیاصغرپژوهانفرد،دوممرتضیمطهری،نفرسومعلیاکبرسامانلو 
چهارشنبه5تیر13:17-1398شمارهخبر 9204:


کارتهای شرکت زیباموج نوین
درراستایارائهخدماترفاهیبههمکارانمحترمدانشگاه،امکاناستفادهازخدمات شرکت
زیباموجنوینمجریطرحکارتبلیتمشترکخدماتورزشیورفاهیباامکاناستفادهدر
سراسرکشور(تعدادمحدود)بهشرحجدولذیلفراهممیباشد.همکارانمحترممیتواننددر
صورت تمایل جهت دریافت بلیطهای فوق به اداره رفاه کارکنان دانشگاه مراجعه فرمایند.
برایآشناییبامراکزطرفقرارداد،نحوهپذیرشوتعدادکارتبلیطموردنیازبرایهرمجموعه
بهسایتشرکتبهآدرس  www.zibamoj.irمراجعه نمایید .
نتایح لیگهای ورزشی و جام رمضان کارکنان اعالم شد 
مدیریتتربیتبدنیدانشگاه،نتایجلیگهایورزشیوجامرمضانکارکنانرادربخشهمکاران
خانماعالمکرد.
بهگزارشروابطعمومیدانشگاه،اینلیگکهدررشتههایوالیبال،بدمینتون،داژبال،فوتبال
دستیودارتبرگزارشد،بااستقبالهمکارانمواجهشدونتایجزیررابههمراهداشت.
مسابقاتلیگوالیبالباحضور  4تیم(40نفر)بهشکلدورهایوبابرگزاری  6بازیانجامشد.
اسامیتیمهایاولتاسوماینرقابتبهشرحذیلاست:
مقاماول:تیممدیریتتربیتبدنیخانمها :زهراسپهریراد،زهراحاجیقربانی،دکترسمانه
عابدی،دکترزهراسلمان،دکترفریدهباباخانی،ملیحهپرویزی،زهراحضرتی،ناهیدباقری،لیال
عظیمی،خاطرهمرادی،فاطمهیگانی،لیالصیاد
مقتمدوم:تیمدانشکدهاقتصاد،خانمهافاطمهخلیلی،لیالنانکلی،فریباکریمپور،زهرارضایی،
حمیدهخاتونشعبانی،سمیهسهیلی،حمیراسعادتی،مریمفیاضی 
مقامسوم:تیممعاونتفرهنگیخانمهاسمیهجوادی،زهراجلیلیان،زهرازارعی،فاطمهاکبرپور
روشن ،ناهید حیدری ،ساناز صفردوست ،الهام حسنلو ،فریبا فخرادخانی ،مهناز افشار ،فاطمه
غضنفری 
لیگبدمینتون 
مسابقاتلیگبدمینتونبهشکلانفرادیدوحذفیوبا  40بازیبرگزارشد.اسامینفراتاولتا
سومبهشرحذیلارائهمیگردد :
مقاماول:فریباکریمپور 
مقامدوم:مژگانزادمرد 
مقامسوم:مریمرضایی 
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لیگداژبال 
مسابقات لیگداژبالدرقالب  6تیم به شکلدوره ایو با  15بازی برگزار شد .تعداد نفرات
شرکتکنندهدرلیگداژبالبه  38نفررسید.اسامیتیمهایاولتاسومبهشرحذیلارائه
میگردد :
مقاماول:تیمدانشکدهاقتصاد:فاطمهمشهدی،لیالنانکلی،فریباکریمپور،زهرارضایی،حمیده
خاتونشعبانی،سمیهسهیلی 
مقامدوم:تیممعاونتفرهنگی:الهامحسنلو،زهرازارعی،فاطمهاکبرپور،سانازصفردوست ،سمیرا
قناعتیان،سمیهجوادی،زهراجلیلیان،ناهیدحیدری 
مقامسوم:تیمتکاورانرفاه:مریمملکینژاد،مرضیهتوحیدلو،نجیبهناصری،سمیهرمضانیدانا،
راضیهعباسی،فرحنازنصرت 
درلیگفوتبالدستی 
مسابقات لیگ داژبال کارکنان خانم در قالب  12تیم به شکل دوره ای ضربدری فینال و
با  33بازیبرگزارشد.تعدادنفراتشرکتکنندهدرلیگفوتبالدستیبه  24نفررسید.اسامی
تیمهایاولتاسومبهشرحذیلارائهمیگردد :
مقاماول:تیماقتصاد(الف) :لیالنانکلی،فریباکریمپورزنجانی 
مقامدوم:تیمهیاهو :مریمملکی،مرضیهتوحیدلو 
مقام سوم به صورت مشترک :تیم صاعقه :شکوه هاشمی ،فریبا فخرادخانی و تیم دانشکده
ارتباطات،خانمها:زرینزردار،لیالکاووسیکالشمی 
لیگدارت 
مسابقات لیگ دارت کارکنان خانم در قالب  17تیم به شکل دوره ای ضربدری و فینال و
با  43بازیبرگزارشد.تعدادنفراتشرکتکنندهدرلیگفوتبالدستیبه  51نفررسید.اسامی
تیمهایاولتاسومبهشرحذیلارائهمیگردد :
مقاماول:تیمبنفشه:سکینهابومسعود،سهیالمسیبی،متیننعمتی 
مقامدوم:تیمالمپیک:زهراسپهریراد،ملیحهپرویزی،فرشتهجنابی 
مقامسوم:مشترکتیمهایکارگزینی:ناهیدباقری،لیالعظیمی،نسرینعلیپوروفرهنگی:الهام
حسنلو،سانازصفردوست،فاطمهاکبرپور 
چهارشنبه5تیر13:24-1398شمارهخبر9205:بازدید 2108:


قهرمانی تیم فوتسال دانشکده مدیریت و حسابداری در دومین لیگ فوتسال کارکنان
دانشگاه عالمه طباطبائی 
دومیندورهلیگفوتسالکارکناندانشگاهعالمهطباطباییباقهرمانیتیمدانشکدهمدیریتو
حسابداریبهپایانرسید.
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بهگزارشروابطعمومیدانشگاهدراینرقابتکهباحضور12تیموباحضور144نفرازاعضای
هیأتعلمیوکارکناندانشگاهدرطیمدت4ماههمنتهیبهاردیبهشتماهسالجاریبرگزار
شد،تیمدانشکدهمدیریتوحسابداریموفقشدمقامقهرمانیاینلیگراازآنخودنماید.
تیمهایمعاونتآموزشیومعاونتدانشجویینیزبهترتیبمقامدوموسوماینمسابقاترا
کسبنمودند.
اینمسابقاتکهباهدفارتقاءسطحورزشکارکنان،باالبردنروحیه،نشاط،انگیزه،وفراهم
آوردنزمینهرشدوپیشرفتورزشیدرمحیطیسالمودرشانوفرهنگجامعهدانشگاهیو
کشفاستعدادهایورزشیبرایتیمهایکارکناندانشگاهازسویتربیتبدنیبرگزارشدهبود
بااستقبالکارکناندانشگاهمواجهشدبهطوریکهتعدادتیمهایشرکتکنندهنسبتبهسال
گذشته50درصدافزایشداشتهاست.
الزمبهذکراستسرپرستفنیاینمسابقاتبهعهدهعلیصالحنیاوسرپرستاجرائیمسابقات
بهعهدهسجادمحمدیبود .

مقام اول تیم دانشکده مدیریت وحسابداری :



-1داودمهدیئی(سرپرست)-2میثمامیری-3شهرامخلیلنژاد-4سیدسعیدمیرواحدی-5
مهدیسلطانی -6محسنیگانه -7علیرضاواحدی -8جعفربقراطی -9افشیننوروزی-10
امیرحسینیوسفی-11رسولاحمدپور-12علیهادی 
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مقام دوم تیم معاونت آموزشی :



 -1سید رئوف عظیمی (سرپرست)  -2مهدی دل آرا  -3رسول اسالمی  -4منوچهر علیایی 
 -5امیر نوروزی  -6مجید یاسینی  -7یونس صحرانورد  -8محسن روشنیان  -9ابوذر قاضی 
-10علیقرباننژاد-11اسماعیلمیرزاپناه-12سعیداصغرزاده 

مقام سوم تیم معاونت دانشجویی :


-1عباسندافزاده(سرپرست)-2هادیاوالدی-3شهرامعلیزاده-4مهدیبیگی-5مهرانعلیزاده-6اکبرکبیری-7
مجیدگودرزی-8قاسممرادی-9مرتضیمطهری-10سجادمحمدی-11ابراهیمآزاد-12مرتضیافرونده 
چهارشنبه8خرداد14:19-1398شمارهخبر 8996:
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 -5-4برنامه عملیاتی ورزش و تربیت بدنی کارکنان دانشگاه شیراز
باتوجهبهتصویباساسنامهشورایسالمتورفاهکارکناندانشگاهشیرازدرهیأترئیسهدانشگاه
واجرایایناساسنامه،کارگروهورزشوتربیتبدنیباشرکتاعضایگروهتشکیلگردید.این
کارگروهدرچندینجلسهاقدامبهتهیهبرنامهعملیاتینمودند .
برایهریکازپروژههایبرنامهعملیاتی،شناسنامهپروژهتهیهگردیدتااجرایپروژهنظارتبر
پیشرفتاجرایآنبهطورمناسبیامکانپذیرگردد.دراینبخشازاعضایکارگروهپروژههای
طراحیشدهباعنوانبرنامهعملیاتیکارگروهوشناسنامهپروژههاآوردهشدهاست.برنامهعملیاتی
هر 8کارگروهیکپارچهشدهوبهعنوانبرنامهجامععملیاتیخدماتسالمترفاهکارکناندر
شورایسالمتورفاهدانشگاهمصوبگردید .
 -1-5-4کارگروه ورزش و تربیت بدنی
فهرست اعضا
آقایدکترعبداللهی 

رئیسکارگروهومدیرتربیتبدنی 

آقایابراهیمحافظی 

مدیراموراداری 
مدیرامورفرهنگی 

آقایدکترعلیحفیظی 
دکتربهزادحقیقی 

نمایندهستادرفاهیاعضایهیأتعلمی 

آقایوحیدزارعنژاد 

کارشناسورزش 

خانممرضیهصیاد 

کارشناسورزش 

آقایموسیامیراحمدی 

نمایندهشورایکارکنان 

آقایمحمدرضاسلطانی 

نمایندهکانونبازنشستگان 
معاونمدیرامورپژوهشوفناوری 

آقایسیدمحمدباقرپورحقیقیزاده 
آقایداوودکشاورز 

معاونمدیراموردانشجویی 

آقایمیثممظلومی 

دبیرکارگروهورئیسادارهرفاهکارکنان 


 -2-5-4برنامه زمانبندی جلسات کارگروه
نام کارگروه
ورزشوتربیتبدنی 

زمان و مکان جلسه

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

تاریخ 

 1399/05/07

 1399/06/25

 1399/11/21

روزوساعت 

سهشنبه 11

سهشنبه 11

سهشنبه 9:00

مکان 

طبقه 7

تاالردکترمصطفوی 

طبقه 7
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 -3-5-4فهرست پروژههای برنامه عملیاتی


پروژههای جاری برنامه جامع عملیاتی خدمات سالمت و رفاه کارکنان دانشگاه شیراز سال 1400
گروه خدمات

ورزش و
تربیت بدنی 

ردیف

بودجه پیشنهادی

نام پروژه

(میلیون ریال)

1

ورزشقهرمانی 

 200

2

ورزشهمگانی 

 250

3

آموزشوفرهنگسازی 

 50

4

تجهیزمرکزتندرستیوعلومورزشی 

5

پایشتندرستی(درصورتاجرایبند )4

 2500
0
 3000

جمع 
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اولویت

توضیحات

 -4-5-4شناسنامه پروژههای عملیاتی
 -1-4-5-4کالسهای ایروبیک کارکنان
الف)اطالعاتعمومی :
نوعپروژه :جاری 

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزش 

هدفپروژه:آموزش 

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاه 

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاه 

مکاناجرایپروژه:سالنوحدت 

زماناجرایپروژه 99/6/15:


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان(بانوان) 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران200:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه300:نفر 

ج)جدولفعالیتها:
ردیف 

نامفعالیت 

تاریخشروع 

واحدسازمانی
تاریخپایان 
وفردمسئول 

1
2
3
4
5
6

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی 
تصویبدرکارگروهسالمتورفاه 
تشکیلجلسه 
ثبتنام 
تعیینبرنامهزمانبندی 
برگزاریدوره 

 99/6/15
 99/6/7
 99/7/8
 99/10/9
 99/11/9
 99/12/30

99/6/15
99/6/7
99/7/8
99/10/9
99/11/9
 99/12/30

توضیحات 






د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1
2
3
4

هزینهاجرایی(ریال) 
هزینهداوری(ریال) 
جایزه(ریال) 
جام(ریال) 

 150/000/000
-



150/000/000ریال 

جمع 
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ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع 

و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
ردیف 

سطحرضایت 

فراوانی 

فراوانیتجمعی 

درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 










توضیحاتتکمیلی :
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 -2-4-5-4کالسهای بدنسازی کارکنان
الف)اطالعاتعمومی :
نوعپروژه :جاری 

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزش 

هدفپروژه:آموزش 

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاه 

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاه 

مکاناجرایپروژه:سالنوحدت 

زماناجرایپروژه 99/6/15:


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان(آقایان) 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران200:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه300:نفر 

ج)جدولفعالیتها:
ردیف 

نامفعالیت 

تاریخشروع 

واحدسازمانی
تاریخپایان 
وفردمسئول 

1
2
3
4
5
6

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی 
تصویبدرکارگروهسالمتورفاه 
تشکیلجلسه 
ثبتنام 
تعیینبرنامهزمانبندی 
برگزاریدوره 

 99/6/15
 99/6/7
 99/7/8
 99/10/9
 99/11/9
 99/12/30

99/6/15
99/6/7
99/7/8
99/10/9
99/11/9
 99/12/30

توضیحات 






د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1
2
3
4

هزینهاجرایی(ریال) 
هزینهداوری(ریال) 
جایزه(ریال) 
جام(ریال) 

 200/000/000
-



جمع 

200/000/000ریال 


ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع 
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و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
ردیف 

سطحرضایت 

فراوانی 

فراوانیتجمعی 

درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 










توضیحاتتکمیلی :
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 -3-4-5-4پیادهروی عمومی
الف)اطالعاتعمومی :
نوعپروژه :جاری 

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزش 

هدفپروژه:اوقاتفراغت 

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاه 

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاه 

مکاناجرایپروژه:باغارم-دانشکدهکشاورزیو
دامپزشکی 

زماناجرایپروژه 99/6/1:


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان(آقایان-بانوان) 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران200:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه300:نفر 

ج)جدولفعالیتها:
ردیف 

نامفعالیت 

تاریخشروع 

واحدسازمانیوفرد
تاریخپایان 
مسئول 

1
2
3
4
5
6

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی 
تصویبدرکارگروهسالمتورفاه 
تشکیلجلسه 
ثبتنام 
تعیینبرنامهزمانبندی 
برگزاریدوره 

 99/6/1
 99/6/7
 99/7/8
 99/10/9
 99/11/9
 99/12/30

99/6/1
99/6/7
99/7/8
99/10/9
99/11/9
 99/12/30

توضیحات 






د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1
2
3
4

هزینهاجرایی(ریال) 
هزینهداوری(ریال) 
جایزه(ریال) 
جام(ریال) 

 200/000/000
-



جمع 

200/000/000ریال 


ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع 
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و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
ردیف 

سطحرضایت 

فراوانی 

فراوانیتجمعی 

درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 










توضیحاتتکمیلی :
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 -4-4-5-4تمرینات اصالحی و بازتوانی
الف)اطالعاتعمومی :
نوعپروژه :جاری 

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزش 

هدفپروژه:پایشسالمتوتندرستی 

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاه 

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاه 

مکاناجرایپروژه:وحدتاسالمی 

زماناجرایپروژه 99/6/15:


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان(آقایان-بانوان) 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران200:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه300:نفر 

ج)جدولفعالیتها:
ردیف 
1
2
3
4
5
6

نامفعالیت 

واحدسازمانیو
تاریخپایان 
فردمسئول 

تاریخشروع 

99/6/1
99/6/2
99/6/3
99/6/4
99/6/5
 99/12/30

 99/6/1
تصویبدرکارگروهتربیتبدنی 
تصویبدرکارگروهسالمتورفاه   99/6/2
 99/6/3
تشکیلجلسه 
 99/6/4
ثبتنام 
 99/6/5
تعیینبرنامهزمانبندی 
 99/12/30
برگزاریدوره 

توضیحات 






د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1
2
3
4

هزینهاجرایی(ریال) 
هزینهداوری(ریال) 
جایزه(ریال) 
جام(ریال) 

 200/000/000
-



200/000/000ریال 

جمع 

ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع 
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و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

فراوانی 

فراوانیتجمعی 











ردیف 

سطحرضایت 

1

خیلیکم 



2

کم 





3

متوسط 







4

زیاد 









5

خیلیزیاد 










توضیحاتتکمیلی :
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 -5-4-5-4دوچرخهسواری
الف)اطالعاتعمومی :
نوعپروژه :جاری 

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزش 

هدفپروژه:اوقاتفراغت 

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاه 

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاه 

مکاناجرایپروژه:پردیسارم 

زماناجرایپروژه 99/6/25:


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان(آقایان-بانوان) 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران200:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه300:نفر 

ج)جدولفعالیتها:
ردیف 

نامفعالیت 

تاریخشروع 

واحدسازمانی
تاریخپایان 
وفردمسئول 

1
2
3
4
5
6

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی 
تصویبدرکارگروهسالمتورفاه 
تشکیلجلسه 
ثبتنام 
تعیینبرنامهزمانبندی 
برگزاریدوره 

 99/6/25
 99/6/7
 99/7/8
 99/10/9
 99/11/9
 99/12/30

99/6/25
99/6/7
99/7/8
99/10/9
99/11/9
 99/12/30

توضیحات 






د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1
2
3
4

هزینهاجرایی(ریال) 
هزینهداوری(ریال) 
جایزه(ریال) 
جام(ریال) 

 10/000/000
 20/000/000
 50/000/000
-



جمع 

800/000/000ریال 


ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع 
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و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

فراوانی 

فراوانیتجمعی 











ردیف 

سطحرضایت 

1

خیلیکم 



2

کم 





3

متوسط 







4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحاتتکمیلی :
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 -6-4-5-4دوره آموزشی کوهنوردی
الف)اطالعاتعمومی :
نوعپروژه :جاری 

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزش 

هدفپروژه:آموزش 

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاه 

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاه 

مکاناجرایپروژه :

زماناجرایپروژه 99/6/1:


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان(آقایان-بانوان) 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران200:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه300:نفر 

ج)جدولفعالیتها:
ردیف 

نامفعالیت 

تاریخشروع 

واحدسازمانی
تاریخپایان 
وفردمسئول 

1
2
3
4
5
6

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی 
تصویبدرکارگروهسالمتورفاه 
تشکیلجلسه 
ثبتنام 
تعیینبرنامهزمانبندی 
برگزاریدوره 

 99/6/1
 99/6/7
 99/7/8
 99/10/9
 99/11/9
 99/12/30

99/6/1
99/6/7
99/7/8
99/10/9
99/11/9
 99/12/30

توضیحات 






د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1
2
3
4

هزینهاجرایی(ریال) 
هزینهداوری(ریال) 
جایزه(ریال) 
جام(ریال) 

 500/000/000
-



جمع 

500/000/000ریال 


ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع 
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و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

فراوانی 

فراوانیتجمعی 











ردیف 

سطحرضایت 

1

خیلیکم 



2

کم 





3

متوسط 







4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحاتتکمیلی :
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 -7-4-5-4دورههای آموزش شنا فرزندان کارکنان
الف)اطالعاتعمومی :
نوعپروژه :جاری 

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزش 

هدفپروژه:آموزش 

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاه 

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاه 

مکاناجرایپروژه:استخردانشگاه 

زماناجرایپروژه 99/6/15:


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان(آقایان-بانوان) 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران300:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه400:نفر 

ج)جدولفعالیتها:
ردیف 

نامفعالیت 

تاریخشروع 

واحدسازمانی
تاریخپایان 
وفردمسئول 

1
2
3
4
5
6

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی 
تصویبدرکارگروهسالمتورفاه 
تشکیلجلسه 
ثبتنام 
تعیینبرنامهزمانبندی 
برگزاریدوره 

 99/6/15
 99/6/7
 99/7/8
 99/10/9
 99/11/9
 99/12/30

99/6/15
99/6/7
99/7/8
99/10/9
99/11/9
 99/12/30

توضیحات 






د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1
2
3
4

هزینهاجرایی(ریال) 
هزینهداوری(ریال) 
جایزه(ریال) 
جام(ریال) 

 500/000/000
-



جمع 

500/000/000ریال 


ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع 
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و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

فراوانی 

فراوانیتجمعی 











ردیف 

سطحرضایت 

1

خیلیکم 



2

کم 





3

متوسط 







4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحاتتکمیلی :
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 -8-4-5-4راهاندازی خط بولینگ
الف)اطالعاتعمومی :
نوعپروژه :جاری 

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزش 

هدفپروژه:اوقاتفراغت 

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاه 

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاه 

مکاناجرایپروژه:پردیسارم 

زماناجرایپروژه :


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان(آقایان-بانوان) 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران300:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه400:نفر 

ج)جدولفعالیتها:
ردیف 

نامفعالیت 

1
2
3
4
5
6
7




تاریخشروع 



واحدسازمانیوفرد
مسئول 

تاریخ
پایان 



توضیحات 






د)برآوردهزینهها :
ردیف 
1
2
3
4

عنوانهزینه 

توضیحات 

مبلغ(میلیونریال) 

 1/000/000/000
هزینهاجرایی(ریال) 
هزینهداوری(ریال)   -
 -
جایزه(ریال) 
 -
جام(ریال) 
جمع 



1/000/000/000ریال 


ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع 
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و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

فراوانی 

فراوانیتجمعی 











ردیف 

سطحرضایت 

1

خیلیکم 



2

کم 





3

متوسط 







4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحاتتکمیلی :
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 -9-4-5-4راهاندازی سالن بیلیارد
الف)اطالعاتعمومی :
نوعپروژه :جاری 

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزش 

هدفپروژه:اوقاتفراغت 

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاه 

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاه 

مکاناجرایپروژه:پردیسارم 

زماناجرایپروژه :


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان(آقایان-بانوان) 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران300:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه400:نفر 

ج)جدولفعالیتها:
ردیف 

نامفعالیت 

1
2
3
4
5
6
7




تاریخشروع 



واحدسازمانیوفرد
مسئول 

تاریخ
پایان 



توضیحات 






د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1
2
3
4

هزینهاجرایی(ریال) 
هزینهداوری(ریال) 
جایزه(ریال) 
جام(ریال) 

 1/000/000/000
-



جمع 

1/000/000/000ریال 


ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع 
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و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

فراوانی 

فراوانیتجمعی 











ردیف 

سطحرضایت 

1

خیلیکم 



2

کم 





3

متوسط 







4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحاتتکمیلی :
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 -10-4-5-4کارگاه اثر تمرینات ورزشی بر سیستم قلبی عروقی
الف)اطالعاتعمومی :
نوعپروژه :جاری 

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزش 

هدفپروژه:آموزش 

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاه 

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاه 

مکاناجرایپروژه :

زماناجرایپروژه 99/6/15:


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان(آقایان-بانوان) 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران100:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه200:نفر 

ج)جدولفعالیتها:
ردیف 

نامفعالیت 

تاریخشروع 

واحدسازمانیو
تاریخپایان 
فردمسئول 

1
2
3
4
5
6

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی 
تصویبدرکارگروهسالمتورفاه 
تشکیلجلسه 
ثبتنام 
تعیینبرنامهزمانبندی 
برگزاریدوره 

 99/6/15
 99/6/7
 99/7/8
 99/10/9
 99/11/9
 99/12/30

99/6/15
99/6/7
99/7/8
99/10/9
99/11/9
 99/12/30

توضیحات 






د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1
2
3
4

هزینهاجرایی(ریال) 
هزینهداوری(ریال) 
جایزه(ریال) 
جام(ریال) 

 15/000/000
-



جمع 

15/000/000ریال 


ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع 
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و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

فراوانی 

فراوانیتجمعی 











ردیف 

سطحرضایت 

1

خیلیکم 



2

کم 





3

متوسط 







4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحاتتکمیلی :
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 -11-4-5-4مسابقه آنالین دارت کارکنان
الف)اطالعاتعمومی :
نوعپروژه :جاری 

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزش 

هدفپروژه:سرگرمیونشاط 

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاه 

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاه 

مکاناجرایپروژه :

زماناجرایپروژه 99/6/20:


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان(آقایان-بانوان) 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران100:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه200:نفر 

ج)جدولفعالیتها:
تاریخشروع  تاریخپایان  واحدسازمانیو توضیحات 
فردمسئول 

ردیف 

نامفعالیت 

1
2
3
4
5
6
7

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی 
تصویبدرکارگروهسالمتورفاه 
تشکیلجلسهانجمندارت 
ثبتنام 
تعیینبرنامهزمانبندیوقرعهکشی 
اجرایمسابقات 
اهداجوایزمسابقات 

 99/6/5
 99/6/7
 99/6/8
 99/6/9
 99/6/9
 99/6/21
 99/6/21

99/6/5
99/6/7
99/6/8
99/6/9
99/6/9
99/6/21
 99/6/21






د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1
2
3
4

هزینهاجرایی(ریال) 
هزینهداوری(ریال) 
جایزه(ریال) 
جام(ریال) 

 10/000/000
 20/000/000
-



جمع 

30/000/000ریال 


ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع 

109


و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

فراوانی 

فراوانیتجمعی 











ردیف 

سطحرضایت 

1

خیلیکم 



2

کم 





3

متوسط 







4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحاتتکمیلی :
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 -12-4-5-4مسابقه آنالین شطرنج کارکنان
الف)اطالعاتعمومی :
نوعپروژه :جاری 

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزش 

هدفپروژه:سرگرمیونشاط 

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاه 

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاه 

مکاناجرایپروژه :

زماناجرایپروژه 99/6/20:


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان(آقایان-بانوان) 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران100:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه200:نفر 

ج)جدولفعالیتها:
ردیف 

نامفعالیت 

واحدسازمانی
تاریخشروع  تاریخپایان 
وفردمسئول 

توضیحات 

1
2
3
4
5
6
7

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی 
تصویبدرکارگروهسالمتورفاه 
تشکیلجلسهانجمنشطرنج 
ثبتنام 
تعیینبرنامهزمانبندیوقرعهکشی 
اجرایمسابقات 
اهداجوایزمسابقات 

99/6/5
99/6/7
99/6/8
99/6/9
99/6/9
99/6/21
 99/6/21



 99/6/5
 99/6/7
 99/6/8
 99/6/9
 99/6/9
 99/6/21
 99/6/21




د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1
2
3
4

هزینهاجرایی(ریال) 
هزینهداوری(ریال) 
جایزه(ریال) 
جام(ریال) 

 10/000/000
 20/000/000
-



جمع 

30/000/000ریال 


ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع 

111


و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
ردیف 

سطحرضایت 

فراوانی 

فراوانیتجمعی 

درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحاتتکمیلی :
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 -13-4-5-4حضور تیمهای منتخب دانشگاه درمسابقات سازمانهای استان
الف)اطالعاتعمومی :
نوعپروژه :جاری 

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزش 

هدفپروژه:سرگرمیونشاط 

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاه 

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاه 

مکاناجرایپروژه :

زماناجرایپروژه 99/6/1:


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان(آقایان-بانوان) 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران300:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه500:نفر 

ج)جدولفعالیتها:
ردیف 

نامفعالیت 

تاریخشروع 

1
2
3
4
5
6
7

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی 
تصویبدرکارگروهسالمتورفاه 
تشکیلجلسهانجمنها 
ثبتنام 
تعیینبرنامهزمانبندیوقرعهکشی 
اجرایمسابقات 
اهداجوایزمسابقات 

 99/6/1
 99/6/7
 99/6/8
 99/8/9
 99/9/15
 99/12/30
 99/12/30

تاریخپایان  واحدسازمانیو
فردمسئول 
99/6/1
99/6/7
99/6/8
99/8/9
99/9/15
99/12/30
 99/12/30

توضیحات 





د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1
2
3
4

هزینهاجرایی(ریال) 
هزینهداوری(ریال) 
جایزه(ریال) 
جام(ریال) 

 500/000/000
-



جمع 

500/000/000ریال 


ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع 
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و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

فراوانی 

فراوانیتجمعی 











ردیف 

سطحرضایت 

1

خیلیکم 



2

کم 





3

متوسط 







4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحاتتکمیلی :
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 -14-4-5-4مسابقه آمادگی جسمانی کارکنان
الف)اطالعاتعمومی :
نوعپروژه :جاری 

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزش 

هدفپروژه:سرگرمیونشاط 

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاه 

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاه 

مکاناجرایپروژه:سالنوحدت 

زماناجرایپروژه 99/11/15:


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان(آقایان) 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران100:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه200:نفر 

ج)جدولفعالیتها:
ردیف 

نامفعالیت 

تاریخشروع 

واحدسازمانیو
تاریخپایان 
فردمسئول 

1
2
3
4
5
6
7

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی 
تصویبدرکارگروهسالمتورفاه 
تشکیلجلسهانجمنآمادگیجسمانی 
ثبتنام 
تعیینبرنامهزمانبندیوقرعهکشی 
اجرایمسابقات 
اهداجوایزمسابقات 

 99/7/11
 99/7/11
 99/7/12
 99/10/15
 99/10/20
 99/11/15
 99/11/15

99/7/11
99/7/11
99/7/12
99/10/15
99/10/20
99/11/15
 99/11/15






د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1
2
3
4

هزینهاجرایی(ریال) 
هزینهداوری(ریال) 
جایزه(ریال) 
جام(ریال) 

 20/000/000
 20/000/000
 40/000/000
 10/000/000



جمع 

80/000/000ریال 


ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع 
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توضیحات 


و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

فراوانی 

فراوانیتجمعی 











ردیف 

سطحرضایت 

1

خیلیکم 



2

کم 





3

متوسط 







4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحاتتکمیلی :
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 -15-4-5-4مسابقه بدمینتون کارکنان
الف)اطالعاتعمومی :
نوعپروژه :جاری 

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزش 

هدفپروژه:سرگرمیونشاط 

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاه 

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاه 

مکاناجرایپروژه:سالنوحدت 

زماناجرایپروژه 99/9/30:


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان(آقایان) 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران100:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه200:نفر 

ج)جدولفعالیتها:
ردیف 

نامفعالیت 

واحدسازمانی
تاریخشروع  تاریخپایان 
وفردمسئول 

توضیحات 

1
2
3
4
5
6
7

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی 
تصویبدرکارگروهسالمتورفاه 
تشکیلجلسهانجمنبدمینتون 
ثبتنام 
تعیینبرنامهزمانبندیوقرعهکشی 
اجرایمسابقات 
اهداجوایزمسابقات 

99/6/5
99/6/7
99/7/8
99/8/9
99/9/9
99/10/5
 99/10/5



 99/6/5
 99/6/7
 99/7/8
 99/8/9
 99/9/9
 99/10/5
 99/10/5




د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1
2
3
4

هزینهاجرایی(ریال) 
هزینهداوری(ریال) 
جایزه(ریال) 
جام(ریال) 

 30/000/000
 20/000/000
 80/000/000
-



جمع 

130/000/000ریال 


ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع 
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و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
ردیف 

سطحرضایت 

فراوانی 

فراوانیتجمعی 

درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحاتتکمیلی :
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 -16-4-5-4مسابقه تیراندازی کارکنان
الف)اطالعاتعمومی :
نوعپروژه :جاری 

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزش 

هدفپروژه:سرگرمیونشاط 

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاه 

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاه 

مکاناجرایپروژه:سالنوحدت 

زماناجرایپروژه 99/10/10:


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان(آقایان) 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران100:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه200:نفر 

ج)جدولفعالیتها:
ردیف 

نامفعالیت 

تاریخشروع 

واحدسازمانی
تاریخپایان 
وفردمسئول 

1
2
3
4
5
6
7

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی 
تصویبدرکارگروهسالمتورفاه 
تشکیلجلسهانجمنتیراندازی 
ثبتنام 
تعیینبرنامهزمانبندیوقرعهکشی 
اجرایمسابقات 
اهداجوایزمسابقات 

 99/7/11
 99/7/11
 99/7/12
 99/9/13
 99/9/14
 99/10/10
 99/10/10

99/7/11
99/7/11
99/7/12
99/9/13
99/9/14
99/10/10
 99/10/10

توضیحات 






د)برآوردهزینهها :
ردیف 
1
2
3
4

عنوانهزینه 

توضیحات 

مبلغ(میلیونریال) 

 20/000/000
هزینهاجرایی(ریال) 
هزینهداوری(ریال)   20/000/000
 40/000/000
جایزه(ریال) 
 10/000/000
جام(ریال) 
جمع 



90/000/000ریال 


ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع 
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و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

فراوانی 

فراوانیتجمعی 











ردیف 

سطحرضایت 

1

خیلیکم 



2

کم 





3

متوسط 







4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحاتتکمیلی :
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 -17-4-5-4مسابقه فوتسال فرزندان کارکنان
الف)اطالعاتعمومی :
نوعپروژه :جاری 

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزش 

هدفپروژه:سرگرمیونشاط 

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاه 

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاه 

مکاناجرایپروژه:سالنکوثر 

زماناجرایپروژه 99/6/10:


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان(پسر) 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران100:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه200:نفر 

ج)جدولفعالیتها:
ردیف 

نامفعالیت 

تاریخشروع 

واحدسازمانیو
تاریخپایان 
فردمسئول 

1
2
3
4
5
6
7

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی 
تصویبدرکارگروهسالمتورفاه 
تشکیلجلسهانجمنفوتسال 
ثبتنام 
تعیینبرنامهزمانبندیوقرعهکشی 
اجرایمسابقات 
اهداجوایزمسابقات 

 99/7/11
 99/8/11
 99/9/12
 99/10/13
 99/11/14
 99/12/30
 99/12/30

99/7/11
99/8/11
99/9/12
99/10/13
99/11/14
99/12/30
 99/12/30

توضیحات 






د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1
2
3
4

هزینهاجرایی(ریال) 
هزینهداوری(ریال) 
جایزه(ریال) 
جام(ریال) 

 800/000/000
-



جمع 

800/000/000ریال 


ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع 
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و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

فراوانی 

فراوانیتجمعی 











ردیف 

سطحرضایت 

1

خیلیکم 



2

کم 





3

متوسط 







4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحاتتکمیلی :
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 -18-4-5-4مسابقه شطرنج کارکنان
الف)اطالعاتعمومی :
نوعپروژه :جاری 

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزش 

هدفپروژه:سرگرمیونشاط 

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاه 

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاه 

مکاناجرایپروژه:سالنوحدت 

زماناجرایپروژه 99/11/21:


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان(آقایان) 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران100:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه200:نفر 

ج)جدولفعالیتها:
ردیف 

نامفعالیت 

تاریخشروع 

واحدسازمانیو
تاریخپایان 
فردمسئول 

1
2
3
4
5
6
7

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی 
تصویبدرکارگروهسالمتورفاه 
تشکیلجلسهانجمنشطرنج 
ثبتنام 
تعیینبرنامهزمانبندیوقرعهکشی 
اجرایمسابقات 
اهداجوایزمسابقات 

 99/7/11
 99/7/11
 99/7/12
 99/9/13
 99/10/14
 99/11/21
 99/11/21

99/7/11
99/7/11
99/7/12
99/9/13
99/10/14
99/11/21
 99/11/21

توضیحات 






د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1
2
3
4

هزینهاجرایی(ریال) 
هزینهداوری(ریال) 
جایزه(ریال) 
جام(ریال) 

 10/000/000
 20/000/000
 30/000/000
 10/000/000



جمع 

50/000/000ریال 


ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع 
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و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

فراوانی 

فراوانیتجمعی 











ردیف 

سطحرضایت 

1

خیلیکم 



2

کم 





3

متوسط 







4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحاتتکمیلی :
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 -19-4-5-4مسابقه شنا فرزندان کارکنان
الف)اطالعاتعمومی :
نوعپروژه :جاری 

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزش 

هدفپروژه:سرگرمیونشاط 

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاه 

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاه 

مکاناجرایپروژه:استخردانشگاه 

زماناجرایپروژه 99/7/15:


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان(آقایان) 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران100:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه200:نفر 

ج)جدولفعالیتها:
ردیف 

نامفعالیت 

واحدسازمانی
تاریخشروع  تاریخپایان 
وفردمسئول 

توضیحات 

1
2
3
4
5
6
7

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی 
تصویبدرکارگروهسالمتورفاه 
تشکیلجلسهانجمنشنا 
ثبتنام 
تعیینبرنامهزمانبندیوقرعهکشی 
اجرایمسابقات 
اهداجوایزمسابقات 

99/6/5
99/6/7
99/6/8
99/6/9
99/7/15
99/7/20
 99/7/20



 99/6/5
 99/6/7
 99/6/8
 99/6/9
 99/7/15
 99/7/20
 99/7/20




د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1
2
3
4

هزینهاجرایی(ریال) 
هزینهداوری(ریال) 
جایزه(ریال) 
جام(ریال) 

 30/000/000
 30/000/000
 10/000/000
 10/000/000



جمع 

160/000/000ریال 


ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع 
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و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

فراوانی 

فراوانیتجمعی 











ردیف 

سطحرضایت 

1

خیلیکم 



2

کم 





3

متوسط 







4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحاتتکمیلی :
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 -20-4-5-4مسابقه شنا کارکنان
الف)اطالعاتعمومی :
نوعپروژه :جاری 

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزش 

هدفپروژه:سرگرمیونشاط 

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاه 

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاه 

مکاناجرایپروژه:استخردانشگاه 

زماناجرایپروژه 99/9/15:


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان(آقایان) 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران100:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه200:نفر 

ج)جدولفعالیتها:
واحدسازمانیو
تاریخشروع  تاریخپایان 
فردمسئول 

ردیف 

نامفعالیت 

1
2
3
4
5
6
7

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی 
تصویبدرکارگروهسالمتورفاه 
تشکیلجلسهانجمنشنا 
ثبتنام 
تعیینبرنامهزمانبندیوقرعهکشی 
اجرایمسابقات 
اهداجوایزمسابقات 

 99/7/11
 99/7/11
 99/7/12
 99/8/15
 99/8/20
 99/9/22
 99/9/22

99/7/11
99/7/11
99/7/12
99/8/15
99/8/20
99/9/22
 99/9/22

توضیحات 






د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1
2
3
4

هزینهاجرایی(ریال) 
هزینهداوری(ریال) 
جایزه(ریال) 
جام(ریال) 

 30/000/000
 20/000/000
 80/000/000
 10/000/000



جمع 

130/000/000ریال 


ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع 
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و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
ردیف 

سطحرضایت 

فراوانی 

فراوانیتجمعی 

درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحاتتکمیلی :
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 -21-4-5-4مسابقه فوتبال دستی کارکنان
الف)اطالعاتعمومی :
نوعپروژه :جاری 

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزش 

هدفپروژه:سرگرمیونشاط 

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاه 

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاه 

مکاناجرایپروژه:سالنوحدت 

زماناجرایپروژه 99/8/20:


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان(آقایان) 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران100:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه200:نفر 

ج)جدولفعالیتها:
ردیف 

نامفعالیت 

واحدسازمانی
تاریخشروع  تاریخپایان 
وفردمسئول 

توضیحات 

1
2
3
4
5
6
7

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی 
تصویبدرکارگروهسالمتورفاه 
تشکیلجلسهانجمنفوتبالدستی 
ثبتنام 
تعیینبرنامهزمانبندیوقرعهکشی 
اجرایمسابقات 
اهداجوایزمسابقات 

99/7/11
99/7/11
99/7/12
99/7/13
99/7/14
99/8/25
 99/8/25



 99/7/11
 99/7/11
 99/7/12
 99/7/13
 99/7/14
 99/8/25
 99/8/25




د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1
2
3
4

هزینهاجرایی(ریال) 
هزینهداوری(ریال) 
جایزه(ریال) 
جام(ریال) 

 10/000/000
 20/000/000
 30/000/000
 10/000/000



جمع 

50/000/000ریال 


ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع 
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و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

فراوانی 

فراوانیتجمعی 











ردیف 

سطحرضایت 

1

خیلیکم 



2

کم 





3

متوسط 







4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحاتتکمیلی :
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 -22-4-5-4مسابقه فوتسال کارکنان
الف)اطالعاتعمومی :
نوعپروژه :جاری 

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزش 

هدفپروژه:سرگرمیونشاط 

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاه 

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاه 

مکاناجرایپروژه:سالنکوثر 

زماناجرایپروژه 99/7/15:


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان(آقایان) 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران150:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه300:نفر 

ج)جدولفعالیتها:
ردیف 

نامفعالیت 

تاریخشروع 

واحدسازمانیو
تاریخپایان 
فردمسئول 

1
2
3
4
5
6
7

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی 
تصویبدرکارگروهسالمتورفاه 
تشکیلجلسهانجمنفوتسال 
ثبتنام 
تعیینبرنامهزمانبندیوقرعهکشی 
اجرایمسابقات 
اهداجوایزمسابقات 

 99/7/11
 99/7/11
 99/7/12
 99/7/13
 99/7/14
 99/7/15
 99/12/15

99/7/11
99/7/11
99/7/12
99/7/13
99/7/14
99/7/15
 99/12/15

توضیحات 






د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1
2
3
4

هزینهاجرایی(ریال) 
هزینهداوری(ریال) 
جایزه(ریال) 
جام(ریال) 

 150/000/000
 80/000/000
 90/000/000
 10/000/000



جمع 

330/000/000ریال 


ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع 
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و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
ردیف 

سطحرضایت 

فراوانی 

فراوانیتجمعی 

درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحاتتکمیلی :
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 -23-4-5-4مسابقه والیبال کارکنان
الف)اطالعاتعمومی :
نوعپروژه :جاری 

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزش 

هدفپروژه:سرگرمیونشاط 

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاه 

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاه 

مکاناجرایپروژه:سالنوحدت 

زماناجرایپروژه 99/8/30:


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان(آقایان) 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران150:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه300:نفر 

ج)جدولفعالیتها:
ردیف 

نامفعالیت 

تاریخشروع 

واحدسازمانی
تاریخپایان 
وفردمسئول 

1
2
3
4
5
6
7

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی 
تصویبدرکارگروهسالمتورفاه 
تشکیلجلسهانجمنوالیبال 
ثبتنام 
تعیینبرنامهزمانبندیوقرعهکشی 
اجرایمسابقات 
اهداجوایزمسابقات 

 99/8/30
 99/9/11
 99/10/12
 99/10/13
 99/10/28
 99/10/29
 99/11/30

99/8/30
99/9/11
99/10/12
99/10/13
99/10/28
99/10/29
 99/11/30

توضیحات 






د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1
2
3
4

هزینهاجرایی(ریال) 
هزینهداوری(ریال) 
جایزه(ریال) 
جام(ریال) 

 100/000/000
 50/000/000
 90/000/000
 10/000/000



جمع 

300/000/000ریال 


ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع 
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و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

فراوانی 

فراوانیتجمعی 











ردیف 

سطحرضایت 

1

خیلیکم 



2

کم 





3

متوسط 







4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحاتتکمیلی :
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فصل پنجم
خدمات سالمت ،درمان ،مشاوره و مددکاری


 -1-5مقدمه
دراینفصلابتدافرآیندخدماتارائهشدهدربخشخدماتسالمت،درمان،مشاروهومددکاری
مستندسازی گردید .سپس به منظور آگاهی از میزان رضایت کارکنان از خدمات این بخش
پرسشنامهای تهیهونتایج پاسخگویان استخراجوارائهگردید.درادامهبرای آشنایی باخدمات
سایر دانشگاههادراین بخش،خدماتارائهشدهبااستفادهازکاربرگدانشگاههاومراجعهبه
سامانههاوسایتهای مربوطهشناسایی و آوردهشدهاست.درانتهانیز برنامهعملیاتی تدوین
شدهتوسطکارگروهمربوطهدرشورایسالمتورفاهدانشگاهشیرازبههمراهشناسنامهپروژههای
اینبرنامهارائهگردیدهاست .

 -2-5فرآیند ارائه خدمات سالمت ،درمان ،مشاوره و مددکاری
 -1-2-5مشاوره و مددکاری اجتماعی
انسانسالموکارآمدپایهواساسخانواده،سازمانوجامعهسالموتوسعهیافتهاست.کمکو
یاریرساندنبهانسانهابرایبرخورداریاززندگیسالموکارآمدوظیفهانسانیواجتماعی
همگاناست.دینمبیناسالمنیزتوصیههاوتکالیفبسیاریدرانجاماینوظیفهمهمبرعهده
مسلمانگذاشتهاست .
پیچیدگیوشرایطخاصزندگیدرعصرکنونی،چالشهاوفشارهایروانی،معیشتی،اجتماعی
وفرهنگیبسیاریرادرجامعه،محیطکاروخانوادهایجادکردهاستکهاینفشارهابرزندگی
کاریوعملکردشغلیکارکنانتأثیر فراوانیگذاشتهاست.متأسفانهاینشرایطبطوردائمدر
حالحادترشدنمیباشدوروزانهکارکنانوخانوادههایبیشتریآسیبدیدهویادرمعرض
آسیبقرارمیگیرند.شواهدونمونههایموجوددربینکارکناندانشگاهوخانوادههایآناننیز
بیانگرضرورتتوجهبهاینمهممیباشد.یکیازمؤثرترینراهکارهایمدیریتاینوضعیت،ارائه
خدماتمشاورهومددکاریاجتماعیبهکارکنانوخانوادههایآسیبدیدهویادرمعرضآسیب
میباشد .
رسالت مشاور و مددکار اجتماعی کمک به مددجو برای شناخت مشکل ،آگاهی نسبت به
تواناییهایخودوروشبهرهبرداریازآنهادرمدیریتوترمیمآسیبایجادشدهواستفادهاز
منابعوامکاناتداخلوخارجسازماندربرطرفکردنآسیبمیباشد.درواقعمشاورومددکار
اجتماعیمجموعهایازتدابیر،مشاورهواقداماتحرفهایرابرایایجادتغییرودگرگونیدر
شرایطمادیومعنویمددجوبرایبرخورداریاززندگیسالمتروبهتربهکارمیگیرد.اختالالت
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ومسایلیکهمیتوانازخدماتمشاورهومددکاریاجتماعیبرایمدیریتوبهبودآنهااستفاده
کردعبارتنداز :
-1اختالالتحادروحیوروانیماننداسترسواضطراب،فوتیاخودکشیوابستگاننزدیک،نا
امیدیو ...
-2اختالالتحادخانوادگیمانندروابطباهمسر،ارتباطبانوجوانانوجوانان،ارتباطباوالدین،
تربیتفرزندان،ازدواجوطالق،ناهنجاریهایجنسیو ...
-3بیماریهایخاصوصعبالعالج،معلولیتهاوازکارافتادگیها 
 -4اختالالترفتاریحاددرمحیطکارمانندتعارضباهمکاران،درگیری،برخوردنامناسببا
اربابرجوع،عدمرعایتقوانینومقررات،استفادهشخصیازامکاناتسازمانی،رشوهوسایر
جرایمو ...
-5مشکالتحقوقی،دعاویوشکایتها 
-6مشکالتاقتصادیومعیشتیحاد 
-7مشکالتآسیبدیدگانبویژهزنانودخترانآسیبدیده 
-8اعتیادبهموادمخدر 
-9بروزحوادثورویدادهایبسیارناگوار 
-10بدسرپرستان،بیسرپرستان،یتیمهاوزندانیان 
-11سایراختالالتومسایل 
خدماتمشاورهومددکاریاجتماعیکهمیتوانبهمددجویانآسیبدیدهیادرمعرضآسیب
ارائهکردعبارتنداز :
-1خدماتمشاورهومددکاریروحیوروانی 
-2خدماتمشاورهومددکاریحقوقی 
-3خدماتمشاورهومددکاریروانپزشکی 
-4خدماتمشاورهومددکاریمعیشتیوحمایتی 
-5خدماتمشاورهومددکاریتحصیلیوآموزشی 
-6خدماتمشاورهومددکاریازدواجوطالق 
-7خدماتمشاورهومددکاریترکاعتیاد 
-8سایرخدماتبرحسبمورد 
اقدامهاوفعالیتهاییکهمیتوانبهمددجویانآسیبدیدهیاکارکنانوخانوادههایدرمعرض
آسیبارائهکردعبارتنداز :
 -1برگزاریکارگاههاوسمینارهایآموزشیوترویجیبهمنظورپیشگیریوشناسائیآسیب
دیدگانویااشخاصدرمعرضآسیب 
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-2تولیدمحتوایآموزشیوترویجیبرایکارکنانوخانوادهآنانوارائهآنازطریقسامانههای
دانشگاهوپستالکترونیک،شبکههایاجتماعیو ...
-3ارائهخدماتمشاورهبرحسبموردآسیبوشرایطشخصآسیبدیدهیادرمعرضآسیب 
 -4شناساییکارکنانوخانوادههایآسیبدیدهودرمعرضآسیبوارائهخدماتمشاورهو
مددکاریاجتماعیویژهبهآنان .
-5تشکیلپروندهسالمتروحیوروانیبرایکارکنان 
-6توانمندسازیوارتقاءمهارتهایآسیبدیدگانواشخاصدرمعرضآسیب 
 -7شناسائیوبهرهبرداریازظرفیتهایخدماتمشاورهایومددکاریاجتماعیدردانشگاه
مانندمراکزمشاوره،خیریهها،کارکنانتوانمندوبرخوردارو ...
 -8شناسائیوبهرهبرداریازظرفیتهایخدماتمشاورهایومددکاریاجتماعیدرخارجاز
دانشگاهمانندادارهبهزیستی،دانشگاهعلومپزشکی،کمیتهامدادامامخمینی(ره)،دادگستری،
پلیس،اورژانسوسایراشخاصحقیقیوحقوقی .
-9سایراقدامهاوفعالیتهابرحسبموردوضرورت 
راههایشناساییکارکنانوخانوادههایآسیبدیدهیادرمعرضآسیبعبارتنداز :
-1مدیرانومسئولینواحدهایدانشگاه(ریسواحد،ریساموراداریو )....
-2هیأتهایبدویوانتظامیدانشگاه 
-3نهادهایمردمیدانشگاهمانندشورایکارکنانوکارکنانموردوثوقومعتمد 
-4نهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدردانشگاهوروحانیونوائمهجماعت 
-5سایرروشهابرحسبمورد .
مالحظاتوشیوهانجاماقدامهاوفعالیتهایمشاورهومددکاریاجتماعیبهآسیبدیدگانیا
اشخاصدرمعرضآسیبعبارتنداز :
-1فعالیتهاواقدامهابهصورتمحرمانهودرقالبفعالیتآموزشیومشاورهایبدونذکرنام
مددکاریاجتماعیانجامشود .
-2فعالیتهاواقدامهابهصورتگامبهگاموتدریجیانجامشود.اولویتبافعالیتهایآموزشی،
ترویجیومشاورهایباشد .
-3خدماتمشاورهومددکاریاجتماعیدرمکانخارجازمحیطاداریدانشگاهبهعنوانمثال
دریکاتاقدرمجتمعفرهنگیورفاهیانجامشود .
-4ارائهدهندگانخدماتمشاورهایومددکاریاجتماعیترجیحاآشناییبامددجویاننداشته
باشند .
-5خدماتمشاورهومددکاریاجتماعیمیتواندبهصورتحضوریوباتعیینوقتقبلیوغیر
حضوریازطریقتلفنثابتوهمراه،اینترنت،شبکههایاجتماعیو...انجامشود .
ساختاراجراییوهماهنگیارائهخدماتمشاورهومددکاریاجتماعیعبارتنداز:
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امورمشاورهومددکاریاجتماعیبامسئولیتیککارشناسآشناوعالقمندبهموضوع،مورد
اعتمادومردمدارزیرنظرادارهرفاهکارکنانمدیریتاموراداریدانشگاهشیرازبرایانجاماقدامها
وفعالیتهایذکرشدهتشکیلمیگردد.بهمنظورسیاستگذاری،برنامهریزی،هماهنگیو
همکاریومشارکتدرانجاماقدامهاوفعالیتهایذکرشده،شورایمشاورهومددکاریاجتماعی
کارکناندانشگاهشیرازباعضویتمدیراموراداری(رئیسشورا)،رئیسادارهرفاه(دبیرشورا)،
کارشناسمسؤولامورمشاورهومددکاریاجتماعی،رئیسمرکزمشاورهدانشگاه،رئیسشورای
کارکنان،نمایندهنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدردانشگاهشیراز،رئیسیانماینده اداره
حقوقیومسؤولامورخیرینتشکیلمیگردد .

 -2-2-5معاینات دورهای کارکنان
عنوان:
انجاممعاینات2ساالنهوتشکیلپروندهسالمت 
هدف:
توجهبهسالمتوتندرستیپرسنلدانشگاهوتهیهپروندهسالمت 
خدمت گیرندگان:
اعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیرسمیوپیمانی،قراردادی 

خدمت دهندگان:
ادارهرفاه-کارشناسبیمهورفاه(جنابآقایفالحزاده)-مرکزطبیوبهداشتدانشگاه 

شرایط دریافت خدمت:
اولویتاول:بیمارانخاصشامل:بیماریهایقلبی،قندخون،فشارخون،چربیخون،
تیروئیدی،کلیوی،مغزی،زنان،سیستمایمنی،انواعسرطانوسابقهبستریدربیمارستان 
اولویتدوم:براساسسن 
شرح مراحل دریافت خدمت:

• معرفیبیمارانخاصازطریقواحدمربوطهبهادارهرفاه

• تهیهفهرستمشمولینسالیانهتوسطادارهرفاهوارسالبهمرکزطبیوبهداشت
• انجامآزمایشهابانظارتمرکزطبیوبهداشتوهماهنگیادارهرفاه
• انجاممعایناتتوسطبخشطبیوبهداشتدانشگاه

• تشکیلپروندهسالمتتوسطادارهرفاهپسازپایانمعاینات
اطالعات مورد نیاز:
مطالعهاطالعیهمعایناتدورهای 
مدارک مورد نیاز:
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 ندارد




فرمهای مورد استفاده:
 ندارد 
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 -3-2-5ابطال دفترچه بیمه خدمات درمانی
عنوان:
ابطالدفترچهبیمهخدماتدرمانی 
هدف:
بهروزبودناطالعاتبیمهخدماتدرمانیهمکارانبرمبنایقوانینموجود 
خدمت گیرندگان:
اعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیرسمیوپیمانیعضوصندوقبازنشستگیکشوری 

خدمت دهندگان:
ادارهرفاه-کارشناسبیمهورفاه(جنابآقایفالحزاده)-سازمانبیمهخدماتدرمانی 

شرایط دریافت خدمت:
عضویتداشتندرصندوقبازنشستگیکشوری(اعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیرسمیو
پیمانی )
شرح مراحل دریافت خدمت:
-

مراجعهفردمتقاضیبهادارهرفاهودرخواستکتبیابطالدفترچهبیمه
ابطالدفترچهمتقاضیدرسامانهنداسازمانبیمهخدماتدرمانی،توسطکارشناس
ادارهرفاه
تحویلدفترچهبهبیمهخدماتدرمانیتوسطمتقاضیوتحویلرسیدمربوطهبه
ادارهرفاه
ثبترسیدمربوطهدرسامانهسوفاتوسطکارشناسادارهرفاه 

اطالعات مورد نیاز (مستندات قانونی):
ندارد .
مدارک مورد نیاز:
 اصلشناسنامهمتقاضیابطالدفترچه آخریندفترچهبیمهمتقاضیابطالدفترچه فیشحقوقیجهت آگاهی از اطالعات نمایندگیهای بیمه خدمات درمانی در استان فارس ،لینک
مربوطه را دنبال فرمایید.
فرمهای مورد استفاده:
 ندارد 
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 -4-2-5پرداخت مابه التفاوت خسارت بیمه تکمیلی جانبازان
عنوان:
پرداختمابهالتفاوتخسارتبیمهتکمیلیجانبازان 
هدف:
پرداختمابهالتفاوتخسارتبیمهتکمیلیخارجازتعهداتقراردادبیمهتکمیلیدانشگاه،از
محلاعتباراتتخصیصیافتهتوسطدانشگاه،درراستایتکریممقامشامخجانبازانگرامی 
خدمت گیرندگان:
جانبازاندانشگاهشیراز 

خدمت دهندگان:
ادراهرفاهکارکنان-کارشناسبیمهورفاه(آقایفالحزاده) 

شرایط دریافت خدمت
همهجانبازاندانشگاهدارایبیمهتکمیلی 
شرح مراحل انجام کار
-

تهیهکپیازمدارکدرمانیتحویلیبهشرکتبیمهگرتوسطجانبازان 
تحویلکپیمدارکوتصویریازپروفایلپرداختیبیمهسامانبهادارهرفاه(درصورت
عدمپرداختکاملخسارتتوسطشرکتبیمهگر)
بررسیمدارکتوسطکارشناسبیمهوارسالحوالهبهامورعمومی
پرداختمابهالتفاوتتوسطامورعمومی

اطالعات (مستندات قانونی):
ماده13قانونجامعخدماترسانیبهایثارگران 
مدارک مورد نیاز:
 کپیمدارک  کپیپروفایلپرداختیبیمهسامانفرمهای مورد استفاده:

چ

 ندارد 
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 -5-2-5بیمه درمان تکمیلی کارکنان استخدام جدید
عنوان:
ثبتنامبیمهدرمانتکمیلیکارکناناستخدامجدید 
هدف:
برقراریپوششبیمهدرمانتکمیلیبرایتمامیپرسنلدانشگاهشیراز 

خدمت گیرندگان:
اعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیوکارکنانشرکتیاستخدامجدیددانشگاهشیراز 

خدمت دهندگان:
ادارهرفاه-کارشناسبیمهورفاه(جنابآقایفالحزاده) 
شرایط دریافت خدمت:
حداکثرتایکماهپسازاستخدام 
شرح مراحل انجام کار:

• دریافتفرمتقاضانامهازسایتوتکمیلآنحداکثرتایکماهپسازاستخدام

• ارسالفرمتکمیلشدهبههمراهسایرمدارکبهادارهرفاه(نیازیبهمراجعهحضوری
نیست).
• ارسالنامهدرخواستپوششمتقاضیبهشرکتبیمهگرتوسطادارهرفاه
اطالعات مورد نیاز (مستندات قانونی):
 اطالعیهبیمهدرمانتکمیلی مدارک مورد نیاز:
 تکمیلفرمتقاضانامهکاغذی  حکمکارگزینیفرمهای مورد استفاده:
 فرمتقاضانامهکاغذی 
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 -6-2-5بیمه درمان تکمیلی فرزندان و همسر کارکنان
عنوان:
ثبتنامبیمهدرمانتکمیلیفرزندانتازهمتولدوهمسر(تازهازدواجی)درطولقرارداد 
هدف:
ارائهخدماتپوششبیمهدرمانتکمیلیبرایپرسنلدانشگاهوخانوادهایشان 
خدمت گیرندگان:
بیمهشدگاندرمانتکمیلیدانشگاه 

خدمت دهندگان:
ادارهرفاه-کارشناسبیمهورفاه(جنابآقایفالحزاده) 

شرایط دریافت خدمت:

• اطالعوارائهدرخواستپوششبیمه،حداکثرتایکماهپسازتولدیاازدواج 
تبصره:برایفرزندانتازهمتولد،پسازصدورشناسنامهاقدامشود .

شرح مراحل انجام کار:
 دریافتفرمتقاضانامهازسایتدانشگاه تکمیلوارسالفرمبههمراهسایرمدارکبهادارهرفاه(نیازیبهمراجعهحضورینیست).
 ارسالدرخواستپوششفردمتقاضیبهبیمهتکمیلیتوسطادارهرفاهاطالعات مورد نیاز:
 اطالعیهبیمهدرمانتکمیلی مدارک مورد نیاز:
 تکمیلفرمتقاضانامهکاغذی  جهتفرزندانتازهمتولد:کپیصفحهاولشناسنامهاووکپیصفحهاولودومشناسنامهسرپرست
 جهتهمسر(تازهازدواجی):کپیصفحهاولودومشناسنامهمتقاضیوهمسرشفرمهای مورد استفاده:
 فرمتقاضانامهکاغذی 
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 -7-2-5افزایش عائله بیمه خدمات درمانی کارکنان
عنوان:
افزایشعائلهبیمهخدماتدرمانی 
هدف:
صدوردفترچهبیمهخدماتدرمانیجهتعائلهجدید 
خدمت گیرندگان:
اعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیرسمیوپیمانیعضوصندوقبازنشستگیکشوری 
خدمت دهندگان:
ادارهرفاه-کارشناسبیمهورفاه(جنابآقایفالحزاده)-سازمانبیمهخدماتدرمانی 

شرایط دریافت خدمت:
جهتصدوردفترچهفرزندانتازهمتولد،بعدازصدورشناسنامهاقدامنمایید.
شرح مراحل دریافت خدمت:
-

مراجعهمتقاضیبهادارهرفاهودرخواستصدوردفترچهبیمهجهتعائله 
تکمیلفرمافزایشعائلهدفترچهبیمه 
تاییدفرمتوسطادارهرفاهوبروزرسانیاطالعاتدرسامانهسوفاوسامانهبیمهخدمات
درمانی .
تحویلفرمتاییدشدهومدارکمربوطهتوسطمتقاضیبهنمایندگیبیمهخدمات
درمانیوصدوردفترچهبیمهالکترونیکی

اطالعات مورد نیاز (مستندات قانونی):
-

ندارد

مدارک مورد نیاز:
 کپیصفحاتشناسنامهعائله(فرزند،همسر،پدر،مادر،نوه،خواهروبرادر)  یکقطعهعکسعائله(فرزند،همسر،پدر،مادر،نوه،خواهروبرادر) فیشحقوقیسرپرستجهت آگاهی از اطالعات نمایندگیهای بیمه خدمات درمانی در استان فارس ،لینک مربوطه را دنبال
فرمایید.

فرمهای مورد استفاده:
 فرمافزایشعائلهکارکناندولت 
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 -8-2-5پرداخت خسارت بیمه عمر کارکنان
عنوان:
پرداختخسارتبیمهعمر 
هدف:
پرداختمبلغبیمهعمرمتوفی،بهوراثقانونی 
خدمت گیرندگان:
وراثفردمتوفی(اعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیرسمی،پیمانیوقراردادی) 

خدمت دهندگان:
ادارهرفاه-کارشناسبیمهورفاه(آقایفالحزاده)–مدیریتامورمالی-سازمانبازنشستگی 
شرح مراحل انجام کار:
-

مراجعهوراثمتوفیبهادارهرفاهکارکنانوتحویلمدارکموردنیازجهتپرداختخسارت 
اسکناصلکارتملیواصلرونوشتوفات،توسطوراثمتوفیبامراجعهبهقسمتتکثیردبیرخانه
ارسالنامهاموراداریبهسازمانبازنشستگیبههمراهمدارکپرداختسرمایهبیمهعمروحادثه
عودتاسنادحوالهخسارتبعدازبررسیازسازمانبازنشستگیبهدانشگاه
دریافتحوالهخسارتوفرماستفادهکنندهازبیمهعمر(موجوددرپروندهپرسنلیفردمتوفی)
توسطوراثازاموراداریومراجعهبهامورمالیدانشگاه.

 تبصره :درصورتیکهفرماستفادهکنندهازبیمهعمرقبالتوسطفردتنظیمنشدهباشد،مبنایپرداختخسارتبهوراث،برگانحصاروراثتمیباشد).

اطالعات مورد نیاز (مستندات قانونی):
قراردادبیمهعمروحادثه 
مدارک مورد نیاز:
-

کپیبرابراصلگواهیپزشکیقانونی 
کپیبرابراصلکارتملی 
کپیبرابراصلرونوشتوفات 
کپیبرابراصلتمامصفحاتشناسنامهمتوفی 
اصلکارتملیواصلگواهیوفاتجهتتهیهاسکن
درصورتیکهعلتفوت،حادثهباشدعالوهبرمدارکفوق،گزارشمشروححادثهاز
نیرویانتظامی 
ابطالدفترچهبیمهخدماتدرمانیمتوفیوتحویلرسیدآن

فرمهای مورد استفاده:
 فرماستفادهکنندهازبیمهعمردرصورتنبودنبرگانحصاروراثت 
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 -9-2-5حذف فوتشدگان و افراد غیر تحت تکفل از بیمه تکمیلی
عنوان:
حذفبیمهدرمانتکمیلیفوتشدگانوافرادغیرتحتتکفل 
هدف :
بهروزبودناطالعاتافرادتحتپوششبیمهتکمیلی 
خدمت گیرندگان:
بیمهشدگاندرمانتکمیلیدانشگاه 

خدمت دهندگان:
ادارهرفاه-کارشناسبیمهورفاه(جنابآقایفالحزاده) 

شرایط دریافت خدمت:
بیمهشدگاندرمانتکمیلیدانشگاه
شرح مراحل انجام کار
-1مراجعهفردسرپرستبهادارهرفاهوتحویلدرخواستکتبیحذف
-2ارسالنامهحذفازسویادارهرفاهبهشرکتبیمهگر
اطالعات مورد نیاز (مستندات قانونی):
 اطالعیهبیمهدرمانتکمیلیمدارک مورد نیاز:
درخواستکتبیحذف
جهتمتوفیان:کپیرونوشتوفات
 جهتهمسر،فرزندوافرادغیرتحتتکفل:کپیصفحهاولودومشناسنامهفردغیرتحتتکفل
فرمهای مورد استفاده:
 ندارد
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 -10-2-5درخواست بیمه درمان تکمیلی
عنوان:
ثبتنامبیمهدرمانتکمیلی 
هدف:
برقراریپوششبیمهدرمانتکمیلیبهکارکناندانشگاهشیراز 
خدمت گیرندگان:
اعضایهیأتعلمی،غیرهیأتعلمی،کارکنانشرکتیوبازنشستگاندانشگاهشیراز 

خدمت دهندگان:
معاونتاداریومالی-کارگروهبیمهدانشگاه-مدیریتامورمالی-مدیریتاموراداری-اداره
رفاه-کارشناسبیمه(آقایفالحزاده) 
شرایط دریافت خدمت:
شرایطسوبسیددانشگاه،سطحتعهداتو...بهطورکاملدراطالعیهبیمهدرمان
تکمیلیدرجشدهاست.
شرح مراحل انجام کار
-

آنالیزضریبخسارتقراردادفعلی
تشکیلجلساتکارگروهبیمهجهتتعیینسیاستهایکلیقراردادآتی
استعالمقیمتازشرکتهایبیمهگر
عقدقرارداد
اطالعرسانیشرایطقراردادازطریقاتوماسیونجهتهمکاراندرماهمهریاآبان

-

ثبتنامهمکاراندرقسمتدرخواستبیمهدرمانتکمیلیسامانهسوفادرمقطعزمانیتعیینشده

 ارسالفایلاسامیمتقاضیانبهشرکتبیمهطرفقرارداد برقراریپوششبیمهازاولآذرماهجهتافرادمتقاضیبرقرار اطالعات مورد نیاز (مستندات قانونی):
 اطالعیهبیمهدرمانتکمیلی ماده2پیوست(4رفاهی)آییننامهاستخدامیاعضایهیأتعلمی ماده2پیوست(5رفاهی)آییننامهاستخدامیاعضایغیرهیأتعلمیمدارک مورد نیازجهت ثبت نام بیمه تکمیلی:
 شمارهشبابانکیواطالعاتشناسنامهمتقاضیان فرمهای مورد استفاده:
 تکمیلفرمدرخواستثبتنامدرسامانهسوفا
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 -11-2-5صدور اولیه دفترچه بیمه خدمات درمانی
عنوان:
صدوراولیهدفترچهبیمهخدماتدرمانی 
هدف:
صدوردفترچهبیمهخدماتدرمانی 
خدمت گیرندگان:
کلیهاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیرسمیوپیمانیعضوصندوقبازنشستگیکشوری 

خدمت دهندگان:
ادارهرفاه-کارشناسبیمهورفاه(جنابآقایفالحزاده)-سازمانبیمهخدماتدرمانی 

شرایط دریافت خدمت:
اعضایهیأتعلمیواعضایغیرهیأتعلمیرسمیوپیمانیعضوصندوقبازنشستگیکشوری
شرح مراحل دریافت خدمت:
.1دریافتفرمصدوراولیهدفترچهبیمهخدماتدرمانیازسایتوتکمیلآن 
.2تحویلفرمتکمیلشدهبهکارشناسبیمه(جنابآقایفالحزاده) 
 .3تایید فرمتوسط ادارهرفاه و مراجعه فرد متقاضی همراه با مدارک مربوطه به یکی از
نمایندگیهایبیمهخدماتدرمانیوصدوردفترچهالکترونیکی 
اطالعات مورد نیاز (مستندات قانونی):
ندارد .
مدارک مورد نیاز:
مدارک:
-

کپیصفحاتشناسنامه
یکقطعهعکس
فیشحقوقی
آخرینحکمکارگزینی
جهتآگاهیازاطالعاتنمایندگیهایبیمهخدماتدرمانیدراستانفارس،لینک
مربوطهرادنبالفرمایید .

فرمهای مورد استفاده:
 فرمصدوراولیهدفترچهکارکناندولت 
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اطالعیه نهایی شرایط قرارداد بیمه تکمیلی
قابل توجه متقاضیان بیمه درمان تکمیلی
باسالم،احتراماازهمکارانمحترمدرخواستمیگرددبهمنظورثبتنامبیمهدرمانتکمیلی
مواردمشروحهزیررابادقتمطالعهنمودهوحداکثرتاتاریخ1399/08/09نسبتبهثبتنامدر
سامانهاداریمالیدانشگاهشیراز_سوفا()http://sufa.shirazu.ac.irاقدامنمایند .ضمنأ
اینمهلتبههیچعنوانقابلتمدیدنبودهومسؤولیتهرگونهتأخیربرعهدهشخصمتقاضیو
مسؤول امور اداری واحد مربوطه میباشد .یادآور میگردد مدت قرارداد از  1399/9/1تا
1400/8/30میباشد .
شرایط عمومی :
الف)دربررسیاسنادهزینههایدرمانی،مواردزیردرنظرگرفتهمیشود :
-1تعرفههایمصوبنظامپزشکیوبیمهسامان .
-2کسرفرانشیز %10
 - 3سقفتعهدات:پرداختهزینهداروبراساسفهرستداروهایمجازکشوروصرفا مازادبر
سهمبیمهگراولاست.ضمناداروهایکهدرفهرستداروهایمجازکشورنباشدومعادلداخلی
ندارد،غیرقابلپرداختاست.عالوهبرآن،اینپرداختشاملکلیهداروهابهغیرازداروهای
مکملوآرایشیبهداشتیمیباشد.
ب) هزینه دندانپزشکی با عکس قبلو بعدفقط شامل ترمیم ،بروساژ ،عصبکُشی ،کشیدن،
جرمگیری،ایمپلنت،روکش،دندانمصنوعی،جراحیلثهمیباشد.خدماتدندانپزشکیفوقالذکر
درصورتیکهبنابهتشخیصپزشکمعتمدبیمهجنبهزیباییداشتهباشدقابلپرداختنیست.
ارتودنسینیزتحتپوششبیمهمیباشد .ضمنا درصورتیکهدربررسیاسنادپزشکینیازبه
تاییدپزشکمعتمدبیمهبودهویامدارکناقصباشد،الزماستبیمهشدگانهمکاریالزمرا
مبذولفرمایند .
ج)قسمتیازحقبیمهدرمانتکمیلیکارکنانتوسطدانشگاهبهشرحزیرپرداختمیشود :
–1اعضایهیأتعلمیبهازاءسرپرست،همسروفرزندانتحتتکفلهرنفرماهیانه664/900
ریال .
 – 2اعضای غیر هیأتعلمی به ازاء سرپرست ،همسر و فرزندان تحت تکفل هر نفر ماهیانه
752/100ریال .
–3بازنشستگانبهازایسرپرستوهمسرهرنفرماهیانه528/650ریال .
–4کارکنانشرکتیبهازایسرپرستوهمسرهرنفرماهیانه528/650ریال .
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-5کارکنانمجردیکهپدرومادرخودراتحتپوششبیمهدرمانتکمیلیقراردادهاندازیارانه
فوقالذکربرخودارمیشوند(.بدیهیاستپدرومادرکارکنانمتاهلمشمولیارانهنمیشوند) .
 -6هریکازاعضایتحتتکفلکارکنانشاغلوبازنشسته(اعمازهیأتعلمی وکارمندان
رسمی،پیمانی،قراردادیوشرکتی)کهمبتالبهبیماریخاص(تاالسمی–هموفیلی–دیالیز
–سرطان–)EB–MSمیباشندازمعافیتکاملدرپرداختحقبیمهدرمانتکمیلیبرخودار
هستند .
-7اعضایمحترمهیأتعلمیدرمرتبهاستادبههمراههمسر،ازمعافیتکاملدرپرداختحق
بیمهدرمانتکمیلیبرخودارهستند .
-8کلاعضایخانوادهایثارگرانازمعافیتکاملدرپرداختحقبیمهدرمانتکمیلیبرخودار
هستند .
روش ثبت نام:
نکته بسیار مهم :تاکید میگردد جهت ثبت نام فقط از مرورگر Google Chrome
استفاده فرمایید.
متقاضیانبهدوگروهشاملگروهالف"کارکنانرسمی–پیمانی–قراردادی-شرکتی"وگروه
ب"بازنشستگان"تقسیممیشوند.
متقاضیانگروهالف :
-1بایستیبامراجعهبهسامانهسوفانسبتبهثبتناماینترنتیاقدامنمایند.
-2کلیهکارکنانگروهالفدرصورتیکهدرسالگذشتهدرسامانهسوفاثبتنامنمودهوتحت
پوششبیمهدرمانتکمیلیبودهاند،پوششبیمهتکمیلیآناندرسالجاریتمدیدشدهاست
اینگروهازکارکناندرصورتیکهتمایلبهاعمالتغییراتدرتعدادنفراتوسطحدرخواستی
ندارند،فقطبامراجعهبهسامانهسوفا،نسبتبهبازنگریودرستبودناطالعاتاقدامنمایند .
 -3درصورتانصرافبامراجعهبهسوفاقسمتدرخواستبیمه(سال،)99نامخودراحذف
نمایند.
 -4درصورتتغییردرتعدادنفراتیاسطحدرخواستی،بایستیبامراجعهبهسوفانسبتبه
اعمالتغییراتموردنظراقدامنمایند .
-5درصورتیکهدرسالگذشتهجدیداالستخدامبودهاند،همچنینفرزندانتازهمتولدکهدر
حینقراردادتحتپوششبیمهدرمانتکمیلیقرارگرفتهاند،بایستیپسازتکمیلاطالعاتدر
سوفا،باراهنماییمسؤولاموراداریواحدخود،ثبتنامنمایند .
متقاضیانگروه"ب" :
بازنشستگانمحترمکهدرسالگذشتهفرمثبتنامتکمیلوتحتپوششبیمهبودهانددرسال
جاریقراردادآنانباتوجهبهسطحدرخواستیسالگذشتهوبراساسنرخجدیدتمدیدشده
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استونیازبهتکمیلفرمجدیدندارند.اینگروهازکارکناندرصورتانصرافیاتغییرسطحو
تعدادنفراتویااینکهسرپرستویاهمسربهبیماریخاص(تاالسمی–هموفیلی–دیالیز–
سرطان–)EB–MSمبتالباشندبایستیحداکثرتاتاریخ99/8/9بامراجعهحضوریبهاداره
رفاهکارکناننسبتبهتکمیلفرممربوطهاقدامنمایند .
تبصره:درصورتیکهدرسالگذشتهتحتپوششبیمهدرمانتکمیلینبودهاند.بایستیبامراجعه
حضوریبهادارهرفاهکارکناننسبتبهتکمیلفرمتقاضانامهاقدامنمایند .
نکاتبسیارمهم :
-1باتوجهبهاینکهادارهرفاهوبیمهازپاسخگوییبهمراجعاتحضوریوتلفنیدرخصوص
بیمهتکمیلیمعذورمیباشد،همکارانمحترمدرصورتنیازبههرگونهراهنمایی،بهمسؤول
اموراداریواحدخودمراجعهنمایند.ضمناازمسؤولیناموراداریواحدهادرخواستمیشود
ازدریافتوارسالفرمتقاضانامهکارکنانشرکتیجداخوددارینمایند.
 -2باتوجهبهاینکههمکارانشرکتینیزمانندسایرکارکنانرسمیوپیمانیوقراردادی
بایستیازطریقسامانهسوفاجهتدرجیااصالحتقاضایخوداقدامنمایند،فرمهایکاغذی
بههیچعنوانمالکعملنبودهوعواقبارسالفرمتقاضانامهبهعهدهشخصکارمندمیباشد.
-3کارکنانمحترمشرکتیوحجمیدرصورتوجودهرگونهتناقضیااشتباهدراطالعات
تایپشدهدرسوفا(مربوطبهخودیااعضایخانواده)بهمدیریتامورعمومیمراجعهنمایند.
-4بازنشستگانارجمنددرصورتوجودهرگونهسوالیاابهامبهکانونبازنشستگانمراجعه
فرمایند .

شرایطقرارداد :
-1افرادتحتتکفلشامل:همسر،فرزندان 
 -2فرزنداندخترتازمانازدواجویااشتغالبهکار(درغیراینصورتدرزماناعالمخسارت
شرکتبیمههیچگونهتعهدینخواهدداشتضمنادرزمانارائهخسارتکپیصفحهاولودوم
شناسنامهفرزنددخترموردنیازاست).
-3فرزندانپسرحداکثرتاسن18سالتمامودرصورتاشتغالبهتحصیل(دانشآموزان)با
ارائهگواهیتماموقتحداکثرتاسن 20سالودرمورددانشجویانباارائهگواهیاشتغالبه
تحصیلحداکثرتاسن25سال(درصورتنیازکپیشناسنامه).
 -4همکارانمتقاضیوافرادتحتتکفلآنانبایستیتحتپوششبیمهگراول(بیمهخدمات
درمانیویاتأمیناجتماعی)و....باشند .
-5درخواستپوششبیمهفرزندانتازهمتولدوهمسرانتازهعقدشدهحداکثرتایکماهبعداز
تولدیاعقدامکانپذیرمیباشد .
-6تعهداتقرارداد :
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شرح تعهدات هر نفر

سقف تعهدات

سقف تعهدات

سقف تعهدات

سطح ( 1ریال)

سطح ( 2ریال)

سطح ( 3ریال)

جبرانهزینههایبستری،جراحی،شیمیدرمانی،رادیوتراپی،
آنژیوگرافی قلب ،گامانایف ،انواع سنگ شکن در بیمارستان و
مراکز جراحیمحدودو،...هزینهآمبوالنسمشروط بهبستری
شدنبیمهشدهدرمراکزدرمانیویانقلوانتقالبیماربهسایر
مراکزتشخیصیتشخیصی-درمانیطبقدستورپزشکمعالج 
داخلشهر800/000ریال–خارجشهر1/300/000ریال

 160/000/000

 250/000/000

 1/000/000/000

جبرانهزینههایاعمالجراحیمربوطبهسرطان،مغزواعصاب
مرکزی و نخاع(بهاستثنایدیسکستونفقرات) ،قلب،پیوند
ریه،کبد،کلیهومغزاستخوان،بااحتساببندیک

 320/000/000

 500/000/000

 2/000/000/000

جبرانهزینههایزایماناعمازطبیعیوسزارین

 60/000/000

 60/000/000

 70/000/000

جبران هزینههای پاراکینکی شامل :سونوگرافی ،ماموگرافی،
انواع اسکن ،امآرآی ،اکوکاردیوکرافی ،استرس اکو،
دانسیتومتری( NST ،نوارقلبجنین)،هیدرودرمی،کاردرمانی،
گفتاردرمانی،رفتاردرمانی،توانبخشی،مگنتتراپیسرمتراپی،
تزریقات ،پاکیمتری ،توپوگرافی ،فوندوسکوپی ،پنتاکم،
سیستوسکوپی،آنتروپیون

 18/000/000

جبرانهزینه تست ورزش،تست آلرژی،اسپیرومتری،PFT-
نوار عضله ،نوار عصب ،نوار مغز ،نوار مثانه (سیستومتری یا
سیستوگرام) ،شنوایی سنجی،بینایسنجی،هولترمانیتورینک
قلب ،آنژیوگرافی چشم ،شستشوی گوش ،پاپ اسمیر ،هولتر
سنجی،هولترفشارخون،کورویس،عکسچشم

 12/000/000

جبران هزینههای جراحیهای مجاز سرپایی شکستگی و
دررفتگیها،گچگیری،ختنه،بخیه،کرایوتراپی،اکسیزیوملپیوم،
بیوپسی-تخلیهکیستولیزردرمانیوکشیدنبخیه،درآوردن
میخچه ،کاشت حلزون ،برداشتن یا دو نیم کردن گچ ،خارج
کردنپیچیاپینبههرروشیاحرفهای

 12/000/000

هزینههای مربوط به رفع عیوب انکساری در مواردی که به
تشخیص پزشک معتمد بیمهگر جمع قدر مطلق نقص بینایی
هردوچشم(درجهنزدیکبینیودوربینی،نصفآستیگمات)3
دیوپتریابیشترباشد

 15/000/000

 25/000/000

 18/000/000

 18/000/000

 15/000/000

 200/000/000

 20/000/000

 20/000/000

 15/000/000

جبران هزینههای درمان نازایی و ناباروری (هزینه تشخیصی،
درمانی و دارویی) و اعمال جراحی مرتبط با ،ZIFT ،IUI
،GIFTمیکرواینجکشنوIVF

 30/000/000

 30/000/000

 40/000/000

جبرانهزینههایویزیتودارو(براساسداروهایمجازوزارت
بهداشتودرمانکشورفارماکوپه)وخدماتاورژانسدرمواقع
غیربستری 

 8/000/000

 12/500/000

 18/000/000

جبرانهزینههایعینکولنز(سختونرم) 

 2/500/000

 3/500/000

 4/500/000

جبرانهزینههایسمعک 

 3/0000/000

 7/000/000

 7/000/000

* جبران هزینههای مربوط به دندانپزشکی شامل  ترمیم،
بروساژ ،عصب کشی ،کشیدن ،جرمگیری ،ایمپلنت ،روکش،
دندانمصنوعی،ارتودنسی،جراحیلثه(خدماتدندانپزشکی

 10/000/000

 25/000/0000

 40/000/000
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فوقالذکردرصورتیکهبنابهتشخیصپزشکمعتمدبیمه
جنبهزیباییداشتهباشدقابلپرداختنیست)،ارتودنسی 
جبران هزینههای خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایشهای
تشخیصپزشکی،پاتولوژییاآسیبشناسیوژنتیکپزشکی،
رادیوگرافی،فیزیوتراپی،نوارقلب 

 18/000/000

 25/000/000

 200/000/000

جبرانهزینههایتشخیصبیماریهاوناهنجاریهایجنین 

 30/000/000

 30/000/000

 30/000/000

حق بیمه( :هر نفر ،بر حسب ریال)

970/000

1/220/000

1/380/000

1/057/300

1/329/800

1/504/200

حق بیمه به انضمام مالیات بر ارزش افزوده( :هر نفر ،بر
حسب ریال)

تبصره:بیمهشدهمیبایستدرصورتبستریدرمراکزطرفقراردادیاغیرطرفقراردادویا
بیمارستانهایخارجازکشورمراتببستریخودراسریعابهاطالعبیمهگربرساند.ضمناً حداکثر
مهلتتحویلاسنادهزینههایدرمانیبهبیمهگر3ماهازتاریخانجامهزینهدرطولمدتاعتبار
قراردادمیباشد(.درصورتخاتمهقراردادحداکثر1ماهپسازپایانقرارداد) 
-7استثنائات :
مواردزیرخارجازتعهداتمیباشد :
جراحیفکولثه،کفبندی،افزایشطولتاجدندان اعمالجراحیکهبهمنظورزیباییانجاممیگیرد،مگراینکهناشیازوقوعحوادثبیمهشدهدرطیمدتبیمهباشد .
عیوبمادرزادیمگراینکهطبقتشخیصپزشکمعالجوتأییدپزشکمعتمدبیمهگررفعاینعیوبجنبهدرمانیداشتهومعالجهآنضروریباشد .
سقطجنینمگردرمواردقانونیباتشخیصپزشکمعالج .ترکاعتیاد .خودکشی،جنون،قتلوجنایت .حوادثطبیعیمانندسیل،زلزلهوآتشفشان جنگ،شورش،اغتشاش،بلوا،اعتصاب،قیامآشوب،کودتاواقداماتاحتیاطیمقاماتنظامیوانتظامیوعملیاتخرابکارنهبنابهتاییدمقاماتذیصالح .
فعلوانفعاالتهستهای .هزینهاتاقخصوصیوهمراهمگردرمواردضروریبهتشخیصپزشکمعالجوتأییدپزشکمعتمدبیمهگر .
زایمانبرایفرزندچهارموبیشتر .هزینههایمربوطبهمعلولیتذهنیوازکارافتادگیکلی .-عقیمسازیمگراینکهجنبهدرمانیداشتهباشد .
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کلیههزینههایپزشکیکهدرمراحلتحقیقاتیبودهوتعرفهدرمانیآنازسویوزارتبهداشتتدوینواعالمنشدهباشد .
فهرستاعمالغیرمجازدرمطب  -8حقبیمهیبیمهشدگانیکهبههردلیلاعالمانصرافنمایندبههیچعنوانقابلبرگشت
نمیباشدوحقبیمهتاپایانقراردادازحقوقفردبیمهشدهکسرخواهدگردید(.بیمهشدگانی
کهدرحینقراردادقطعحقوقمیشوندبایدتاپایانقراردادحقبیمهراپرداختنمایندوامکان
حذفآناندرحینقراردادوجودندارد) 
-9هزینهاعمالجراحیوبیمارستانیخارجازکشوربیمهشدگانحداکثربراساستعرفهمورد
عملبیمارستانهایدرجهیکطرفقراردادبابیمهایرانمعادلهمارزریالیصورتحسابدر
زمانبستری(تاریخصورتحساب)طبقمفادقراردادپسازاخذسهمبیمهگراولقابلپرداخت
است(منوطبهآنکهقبلازاعزامبهخارجازکشورمراتببهاطالعبیمهگررسانیدهشودومدارک
پزشکیبهتأییدکنسولگریجمهوریاسالمیایراندرکشورمربوطهوترجمهرسمیآنبهتأیید
وزارتامورخارجهایرانرسیدهباشد) .
-10همکارانیکهدرطولمدتقراردادتحتهرعنوانحقوقآنها(حتیبراییکماه)قطعگردد
بایستیسریعا ایناموررامطلعنماینددرغیراینصورتمسؤولیتحذفنامایشانازلیست
بیمهدرمانتکمیلیویاادامهپوششبیمهآنهاوبدهیحقبیمهبهعهدهخودشانمیباشد .
 -11همکارانیکهقصدبستریدربیمارستاندارندبایستیقبلازبسترییادرحین بستری
جهتدریافتمعرفینامهبهبیمارستاناقدامنمایند.درغیراینصورتبهدلیلنیازبهتاییدپزشک
معتمدبیمهگرجهتهزینههایبیمارستانی،پرداختخسارتبین2تا4ماهبهطولمیانجامد
(.باتوجهبهاینکهبرخیازاعمالمانندلیزیکچشم– عملپولیپبینیوغیرهتاییدپزشک
معتمدوتهیهاسنادومدارکقبلعملموردنیازمیباشد،توصیهمیشودقبلازانجامهرعملی
باپزشکبیمهمشورتشود ).
مدیریت امور اداری – اداره رفاه
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 -3-5سنجش رضایت کارکنان از خدمات سالمت و درمان
براساسجدولشماره،8میانگینرضایتازبیمهتکمیلیهمهسطوح()3/75باالترازمیانگین
مربوطبهرضایتازخدمتبیمهتکمیلیطرحکوهرت()3/58است،وبراساس مقدارtبهدست
آمده()2/03دردرجهآزادی144تفاوتمعنیداریبینمیزانرضایتکارکنانازخدماتمربوط
بهسالمتودرماندرسطح0/04وجوددارد .
جدول شماره :1-5میانگین و انجراف استاندارد خدمات سالمت
خدماتسالمتودرمان  میانگین انحرافاستاندارد
بیمهتکمیلی(همهسطوح)

3/75

1

بیمهتکمیلی(طرحکوهرت)

3/58

1/27

درجهآزادی  معنیداری تعداد

t
2/03

144

سالمت و درمان
سالمت و درمان

3.75

3.58

بیمه تکمیلی (همه سطوح)

بیمه تکمیلی(طرح کوهرت)

نمودار  :1-5میانگین خدمات سالمت و درمان
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 -4-5خدمات سالمت ،درمان ،مشاوره و مددکاری در دانشگاهها
جدول  :2-5اطالعات مربوط خدمات سالمت ،درمان ،مشاروه و مددکاری در دانشگاهها
ردیف

نام دانشگاه

1

تهران 

2

اصفهان 

3

تربیتمدرس 

4

تبریز 

توضیحات تکمیلی

عنوان خدمت

-

مددکاریاجتماعی 

کمک هزینه تهیه جهیزیه ،عیادت در
بیمارستان ،حمایت از زنان سرپرست خانوار،
ارجاعبهمرکزمشاورهومرکزبهداشت 

-

بیمهتکمیلی 

سطح1وسطح 2

-

بیمهسالمتکارکناندولت 



-

بیمهسالمتبازنشستگانکشوری 



-

بیمهتکمیلی 

حضورنمایندهبیمههرروزهفتهدریکسایت
دانشگاهی 

-

بیمهسالمت 



-

بیمهتأمیناجتماعی 



-

بیمهتکمیلی 
بیمهسالمت 
بیمهتأمیناجتماعی 

اطالعاتکاملدرمورد قراردادها ،نشانیدفاتر
تمدیددفترچهو...درسایتوجوددارد .

-

بیمهتکمیلی 
هماهنگی با متخصصین و تخفیف ویژه
باکارتشناساییدانشگاه 
مجتمعآبدرمانیسبالن(سرعین) 
بیمهسالمت 
بیمهتأمیناجتماعی 

5

خواجهنصیرالدین
طوسی 

-

بیمهتکمیلی 
بیمهسالمت 
بیمهتأمیناجتماعی 

راهنماییکاملدرموردبیمههادرسایتوجود
دارد .

6

شهیدبهشتی 

-

بیمهتکمیلی 
بیمهسالمت 
بیمهتأمیناجتماعی 

توضیحات و راهنمایی کامل در سایت وجود
دارد .

7

صنعتیاصفهان 

-

بیمهتکمیلی 
بیمهسالمت 
بیمهتأمیناجتماعی 
مرکزماساژایرانا 
آزمایشگاهتشخیصطبیجم 
درمانگاهدندانپزشکینور 

8

صنعتیامیرکبیر 

-

بیمهتکمیلی 
بیمهسالمت 
بیمهتأمیناجتماعی 
مرکزدندانپزشکیبزرگمهر 

-
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 متخصصین مو و زیبایی و پوست،روانپزشک با کارت دانشگاه  20درصد
تخفیف 
 تخفیف  50درصد کارکنان درمجتمع باکارتشناسایی 

 تخفیف  50درصد به کارکنان در مرکزماساژایراناباکارتشناسایی 
 تخفیف  %30به کارکنان در آزمایشگاهتشخیص طبی جم با ارائه کارت
شناسایی 
 تخفیف  %30و تقسیط مبالغ  500هزارتومان به باال به کارکنان درمانگاه
دندانپزشکینورباارائهکارتشناسایی 



-

بیمهتکمیلی 
بیمهسالمت 
بیمهتأمیناجتماعی 
همایشتکنیکهایحرکتیواصالح
شیوههاینشستن 
مشاورهتغذیه 
بیناییسنجی 

-

بیمهتکمیلی 
بیمهسالمت 
آشناییباتبکریمهکنگو 
تأمیناجتماعی 
انتشار پوسترهای آموزشی در فضای
مجازی 
بیمهتکمیلی 
بیمهسالمت 
تأمیناجتماعی 



بیمهتکمیلی 
بیمهسالمت 
تأمیناجتماعی 



9

صنعتیشریف 

 10

عالمهطباطبایی 

 11

علموصنعت
ایران 

-

 12

فردوسیمشهد 

-

 13

شیراز 

-









157

 -1-4-5دانشگاه تهران
اقدامات و فعالیتهای مددکاری
کارکناندرزندگیخانوادگیوشغلیخودگاهدچارمشکالتیمیشوندکهبرایگذرازآنبه
کمکمالییاهمفکرینیازدارندوبهاینمنظوربهدنبالمرجعیمیباشندکهباحفظاسرار
آنهادرجهترفعمشکالتشانگامبرداشتهویاریشانکند.
واحدمددکاریاجتماعیتاکنونمنشأخدماتزیادیدرزمینههایذیلبودهاست:
• مصاحبهمددکاریبامراجعین
• پیگیریوضعیتمراجعین
• مطرحنمودنپروندهمراجعیندرجلساتمددکاریاجتماعی
• ارجاعبهمرکزمشاورهدانشگاهتهران
• ارجاعبهمرکزبهداشتدانشگاهتهران
• حمایتمالی
• کمکهزینهتهیهجهیزیه
• بازدیدازمنزل
• عیادتدربیمارستان
• مراجعهبهدادگاه(پیگیریقضائی)
• پرداختوامضروری
• حمایتاززنانسرپرستخانوار
• حمایتازفرزندانمحصلمددجویان
بیمه درمان تکمیلی (بیمه اختیاری)
شرکتبیمهگر:شرکتسهامیبیمهایرانمجتمعبیمهایشهیدمطهری
تاریخشروعوانقضاقرارداد97/08/01 :لغایت 98/07/30
موضوعقراردادبیمهدرمانتکمیلی :جبرانبخشیازهزینههایبیمارستانیوجراحیناشیاز
بیماری،حادثهوسایرپوششهایاضافیدرمانیبیمهشدگانمیباشدکهدرتعهدبیمهگرپایه
(خدماتدرمانی–تأمیناجتماعی)نیستوطیاینقرارداددرتعهدبیمهگرقرارگرفتهاست .
بیماری :هرگونهعارضهجسمیواختاللدراعمالطبیعیوجهازمختلفبدنطبقتشخیص
پزشکمیباشد .
فرانشیز :سهمبیمهشدهیابیمهگذارازخسارتقابلپرداختاستکهمیزانفرانشیزدرقرارداد
جاریطبقتوافقاتبعملآمدهدرخصوصافرادتحتوغیرتحتتکفل  10درصد میباشد .
حقبیمه :وجهیاستکهبیمهگذاربایددرمقابلتعهداتقراردادپرداختنماید.
مبلغحقبیمه بابتهرنفردرماهطرح1.200.000:1ریال
مبلغحقبیمه بابتهرنفردرماهطرح800.000:2ریال
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یارانه بیمه درمان تکمیلی:
باتوجهبهدستوررئیسمحترمدانشگاهومعاونتمحترماداریومالیدانشگاهتهراندرهردو
طرحبابتهرنفرازکارکنانوافرادتحتپوششبیمهدرمانتکمیلیدانشگاه45،درصدازکل
حقبیمهبهنسبتهرطرح بهصورت یارانههرششماه یکبار بهکارکنانپرداختمیگرددو
در خصوص پردیسهای دارای ردیف بودجه مستقل ،یارانه از طریق واحد مربوطه پرداخت
میگردد.کهدرقسمتپرداختهایموردیفیشحقوقیقابلرؤیتمیباشد.
شرایط افزایش بیمه شدگان در طول قرارداد:

افرادجدیداالستخدام،کارکنانانتقالی،همسرکارکنانیکهدرطولمدتقراردادازدواجنمودهاند
منوطبهاعالمکتبی(اتوماسیوناداری)تاحداکثریکماهازتاریخحکم.
نوزادانازبدوتولدتحتپوششمیباشند.مشروطبهاعالمکتبی(اتوماسیوناداری)باارسال
تصویرشناسنامهنوزادتاحداکثردوماهازتاریختولد.
مدارکالزمافرادجدیداالستخداموافرادانتقالی:
تصویرحکمکارگزینی،تصویرشناسنامهصفحهاولودوم،کارتملی،شمارهحسابحقوقی،
شماره شبا وشمارهموبایلبیمهشدهاصلی.
مدارکالزمدرصورتازدواج:
تصویرکارتملیوصفحاتاولودومشناسنامهبیمهشدهاصلیوهمسر.
شرایطکاهشبیمهشدگاندرطولمدتقرارداد:
عبارتستازفوتبیمهشدهاصلی،بازنشستگی،اخراجومرخصیبدونحقوقمنوطبهاعالم
کتبیازطریقاتوماسیوناداری.
شرایطپوششبیمهایفرزندان:
فرزندانمونثومذکرباشرایطعدماشتغالوازدواجمنوطبهثبتنامطبقشرایطقرارداددر
زمان مقرر میسر میباشد که در صورت ازدواج در طول قراردادمقتضی است با اعالم کتبی
(اتوماسیوناداری)تصویرشناسنامهصفحهاولودومجهتحذفپوششبیمهایارسالگردد.
• شرحتعهداتبیمهایطرح1
• شرحتعهداتبیمهایطرح2
• مدارکتخصصیموردنیازجهتپرداختمستقیمهزینههایدرمان
بیمهشدگان
• لیستدندانپزشکانمعتمدشرکتسهامیبیمهایران-جهتتاییدپرداخت
• فرآیندجستجومراجعطرفقراردادبابیمهایران(پاراکلینیکی-بیمارستانی)
• تعرفهخدماتدندانپزشکیبیمهایران
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بیمه درمانی سالمت
واحدبیمهادارهکلاموررفاهیبهمنظورخدماترسانیبهاعضایمحترمهیأتعلمی،کارکنان
گرامیوخانوادههایارجمندایشاننسبتبهانعقادقراردادهایبیمهایباشرکتسهامیبیمه
ایرانمجتمعخدماتبیمهایشهیدمطهریاقدامنمودهاست .
بیمهدرمانتکمیلیاعضایهیأتعلمیوکارکنان(بیمهاختیاری)باسررسیدیکسالهقرارداد
ازتاریخ .98/07/30-97/08/01:
نظارتبررونداجراییقراردادهایبیمهوهماهنگیهایالزم.
نظارتبرنحوهانجاماموربیمهایتوسطکارشناسانبیمهمستقردردانشگاهتهران.
پاسخگوییتلفنی،مکاتباتاداریوراهنماییمراجعینحضوریوبیمهشدگانارجمند.
دریافت مدارک بیمهشدگان:
محلدریافتتمامیمدارکهمکارانگرامی،واحدبیمهمستقردردانشگاهتهرانمیباشد.
بیمه سالمت کارکنان دولت:
انجامکلیهخدماتمربوطبهاموردفترچههایبیمهخدماتدرمانیازقبیل:کاندیدافزایش،
کاهشوپاسخگوییبهسواالتبیمهایپرسنلدانشگاهبهغیرازردیفبودجههایجداگانهتوسط
کارشناسادارهامورمالیمستقردرطبقههمکفسازمانمرکزیانجاممیپذیرد.
بیمه سالمت بازنشستگان صندوق کشوری:
انجامکلیهخدماتمربوطبهاموردفترچههایبیمهخدماتدرمانیازقبیل:افزایش،کاهشو
پاسخگوییبهسواالتبیمهایبازنشستگانووظیفهبگیراندانشگاهتوسطکارشناسادارهامور
مالیمستقردرطبقههمکفسازمانمرکزیانجاممیپذیرد.
نظرسنجی واحد بیمه اداره کل امور رفاهی دانشگاه تهران 
باتوجهبهاهمیتموضوعتکریماربابرجوعولزومآگاهیازنظرات،انتقاداتوپیشنهادات
سازندهشماهمکارانگرامیباهدفبهبودخدماترسانی،باتکمیلاطالعاتفرمهایمربوطه
اینادارهرایارینمائید.
 -2-4-5دانشگاه اصفهان
بیمه خدمات درمانی

کلیه کارکنان دارای دفترچه خدمات درمانی جهت صدور دفترچه جدید یا افزایش عائله به
کارشناس محترم بیمه آقای مجید غالمی مراجعه نمایند و بعد از تکمیل و امضاء مسئولین
ذیربطبهنمایندگیهایبیمهسالمتمراجعهنمایندوبعدازثبتدرسامانهبیمهسالمتفرم
افزایشعائلهرامجددابهکارشناسمربوطهتحویلنمایند.
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درموردحذفافراددردفترچههامیبایستابتدابهنمایندگیبیمهسالمتمراجعهوبعدازثبت
درسامانهبیمهسالمتفرممربوطبهکاهشعائلهمندیرابهجنابآقایمجیدغالمیتحویل
نمایند .

بیمه تأمین اجتماعی
کلیهکارکناندارایدفترچهبیمهتأمیناجتماعیجهتتمدیدوتعویضوصدوردفترچهبه
شعبه5سازمانتامیناجتماعیواقعدرخیاباننظرغربییاکارگزاریبیمهدرسهراهسیمین
جنبمسجدانبیاءمراجعهنمایندونیازیبهمراجعهبهکارشناسمحترمادارهرفاهنمیباشد.
درموردحذفافراددردفترچههامیبایستابتدابهنمایندگیبیمهسالمتمراجعهوبعدازثبت
درسامانهبیمهسالمتفرممربوطبهکاهشعائلهمندیرابهجنابآقایمجیدغالمیتحویل
نمایند .
تاریخبهروزرسانی 10/07/1397:
بیمه تکمیلی
جدولزمانبندیجدیدمکانومحلحضورنمایندهبیمهایراندردانشگاهاصفهان
روزهایحضورنماینده
محلاستقرارنمایندهازساعت 15-8
شنبه 
دانشکدهاقتصادواموراداری 
یکشنبه 
دانشکدهادبیات 
دوشنبه 
معاونتآموزشی 
سهشنبه 
دانشکدهعلومتربیتی 
چهارشنبه 
ادارهرفاهکارکنان 
کلیهیمدارکاعمازپاراکلینیکیودندانپزشکیدرروزهایاعالمشدهتوسطرابطجمعآوری
ورسیدتحویلخواهدشد .
ضمناجهتدریافتمعرفینامهمتعاقبااعالمخواهدشد .
قرارداد بیمه تکمیل درمان گروهی 
منظورازافرادتحتتکفل،همسردائمی،فرزندان،پدرومادروافرادیمیباشندکهقانوناتحت
تکفلبیمهشدهاصلیبودهوبهتبعوی(بیمهشدهاصلی)تحتپوششبیمهپایهقراردارند .
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افرادیکهدرطولبیمهنامهمیتوانندبهلیستبیمهشدگاناضافهشوندعبارتندازاستخدامی
هایجدید،انتقالبهدانشگاه،همسرکارکنانیکهدرطولقراردادازدواجنمودهاند.فرزندانتازه
متولدشدهازبدوتولدبیمهمیباشندمنوطبهآنکهبیمهگذارتا 60روزپسازتولداسناد
مربوطهرادراختیاربیمهگرقراردهدوکلیهافرادیکهدراثنایسالبیمهایتحتتکفلبیمه
شدگاناصلیقرارخواهندگرفتومواردخاصدیگرطبقنظربیمهگذار .
 فرزندانذکورحداکثرتاسن 22سالگیتماموفرزنداناناثتازمانازدواجمیتوانندتحتپوششقرارگیرند(.درموردفرزندانذکورباالی22سالنیزباارائهگواهیاشتغالبهتحصیلتا
زمانیکهبهتحصیلاشتغالدارند) 
 چنانچهفرزندانبیمهشدهدچارمعلولیتذهنییاازکارافتادگیکلیباشندتامینکلیهیهزینهیدرمانطبقتعهداتخواهدبود .
بیمهگذارمیتواندتا30روزازتاریخصدورقراردادنسبتبهاصالح(افزایشیاکاهش)لیست
اولیهبیمهشدگاناقدامنماید .
حقبیمهافرادمستعفی،انتقالی،پایانخدمت،طالق،فوت،خروجازکفالتتاپایانماهوقوع
مواردمذکورقابلپرداختوبیمهگذارباارائهاسناداثباتیتا60روزازآخرینروزماهوقوع،
فرصتاطالعرسانیبهبیمهگررادارد .
فرانشیز:درصدمعینیازهزینههایدرمانیکهتأمینآنبهعهدهبیمهشدهمیباشد .
دورهانتظار:مدتیاستکهدرطولآنبیمهگرتعهدیبهجبرانخسارتنداردکههیچدورهی
انتظاریجهتانجامتعهدات،مشمولاینقراردادنمیشود.بهدلیلاینکهتعدادافرادبیمهشده
یدانشگاهاصفهانبیشاز 1000نفرمیباشد،قراردادمشمولدروهانتظارواضافهنرخنمی
باشد .
مدتاینقراردادازتاریخ94/7/1لغایتتاریخ95/6/31بهمدتیکسالشمسیمیباشد .
دریافت مدارک وپرداخت هزینههای خسارت درمان بدون محدودیت زمانی از ابتدای قرارداد
95/07/01تاپایانآن(96/06/31وتاسهماهبعدازاتمامقراردادیعنی96/09/30صورتگیرد ).
 پرداختآنبخشازهزینههایخدماتتشخیصیویژهوهزینههایبیمارستانی،جراحیوپزشکیناشیازبیماریویاحادثهونیزسایرهزینههایاضافیتحتپوششاینقرارداد(مطابق
مادههشت)کهتوسطبیمهگراول(سازمانخدماتدرمانییاتأمیناجتماعییا)....جبراننشده
است،بهبیمهشدگاناینقراردادبدونقیدزمانومکانودرتمامساعاتشبانهروز .
-2ارائهپوششبیمهایذیلحسبدرخواستبیمهگذار 
تبصره:حادثهموضوعاینقراردادعبارتاستازهرواقعهناگهانیومنجربهجرح،نقصعضو،
ازکارافتادگییافوتویگردد .
حدودتعهداتومیزانحقبیمه(بااحتسابمالیاتبرارزشافزوده) 
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فرم  -بیمه تکمیلی اعضاء هیأت علمی و کارکنان دانشگاه اصفهان 
میزان فرانشیز 
درخصوصکلیهمفادتعهداتبیمهتکمیلیاینقرارداد،معادلدهدرصد()10%هزینههایمورد
تأییدوتعهدبیمهگرمیباشد .
درصورتیکهبیمهشدگانازمزایایبیمهگراولاستفادهنمایند،مابهالتفاوتخسارتتاسقف
تعهدبیمهگر(طبقضوابطقراردادوپسازتطبیق)بدونکسرفرانشیزتاسقفموردتعهدقابل
پرداختخواهدبود .
درصورتیکهبیمهشدگانازمزایایبیمهگراولاستفادهننمایندویاسازمانهایمذکوراز
پرداختخسارتبههردلیلیخوددارینمایندمیزانسهمخسارتعهدهبیمهشدهدرهرمورد
معادلفرانشیزتعیینشدهخواهدبود .
نحوهپرداختحقبیمه 
حقبیمهاعضایهیأتعلمیوکارکنانبهازایهرنفر640،000ریالبهصورتماهیانهوحداکثر
تاسیامماهبعدتوسطبیمهگذاردروجهبیمهگرواریزخواهدشد .
دورهانتظار 
دورهانتظاربرایهیچیکازمواردتعهداتبیمهگر(اعماززایمانوسزارینوبیماریهایمزمن)
لحاظنمیگرددحتیاگربیمهشدگاناینقرارداددرسالگذشتههیچگونهپوششبیمهدرمان
مکملنداشتهباشند .
تعهداتبیمهگر 
-1عقدقراردادهایبیمهبابیمهگذاران .
 -2ارائهپوششهایبیمهایطبقمواد 3و 4قراردادبرایهرتعدادازاعضایهیأتعلمی،
کارکنانوافرادتحتتکفلآنهاکهمتقاضیبهرهمندیازخدماتبیمهایهستندبدونتغییر
درحقبیمه .
-3صدورکارتبیمهتکمیلیبهنامهریکازاعضایهیأتعلمیوکارکنانوافرادتحتتکفل
آنها،معرفیشدهازطرفبیمهگذاران .
 -4پرداختخسارتدرکوتاهترینزمانممکنپسازبررسیوتکمیلمدارکبراساستعرفه
نظامپزشکی(حداکثرپانزدهروزازتاریختحویلاسناد) .
-5بررسیصحتوسقماطالعاتارائهشدهتوسطبیمهگذاربرعهدهبیمهگرمیباشد .
-6عدمواگذاریکلییاجزئیتعهداتخویشبهغیر .
-7پرداختکلیهکسوراتقانونیازقبیلمالیاتو...برعهدهبیمهگرمیباشد .
 -8پرداخت کلیههزینههایخدماتدندانپزشکیتاسقفتعهداتموضوعردیف 14فرم-
بیمه تکمیلی اعضاء هیأت علمی و کارکنان دانشگاه اصفهان جبران هزینه های دندانپزشکی
براساستعرفهخدماتنظامپزشکی.شامل:ویزیت،گرافیها،کشیدندندان،جراحیهای
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دندان،جرمگیریوپروساژ،ترمیمهایدندانی،درمانریشه،درمانمجددریشه،جراحی
هایلثه،پروتزهایثابتومتحرک،ارتودنسی،ایمپلنتتاسقفتعهدات 
-9جبرانهزینههایمربوطبهرفععیوبانکساریچشمردیف13فرم-بیمهتکمیلیاعضاء
هیأتعلمیوکارکناندانشگاهاصفهان،درمواردیکهبهتشخیصپزشکمتخصص،جمع
قدرمطلقنقصبینائیهرچشم(درجهنزدیکبینییادوربینیبهاضافهنصفآستیگمات)3
دیوپترویابیشترباشد،برایهردوچشمتاسقفتعهدات 
-10جبرانکلیههزینههایویزیت،داروردیف9و10فرم-بیمهتکمیلیاعضاءهیأتعلمیو
کارکناندانشگاهاصفهان(براساسفهرستداروهایمجازکشورصرفامازادبرسهمبیمهگراول)
وخدماتاورژانسدرمواردغیربستری،هزینهانواعواکسنتاسقفتعهدات 
 -11جبرانهزینههایخدماتآزمایشگاهیردیف 4فرم -بیمهتکمیلیاعضاءهیأتعلمیو
کارکناندانشگاهاصفهانشامل:آزمایشهایتشخیصپزشکی،پاتولوژییاآسیبشناسی،
ژنتیکپزشکی،انواعرادیوگرافی،نوارقلبوفیزیوتراپی(FNA،تیروئیدوسینه)تاسقفتعهدات 
 -12بیمهگرموظفاستپسازتغییراتصورتگرفتهدرتعدادبیمهشدگاناقدامبهصدور
الحاقیهنمایدوکتبابهبیمهگذاراعالمنماید .
-13ارسالفهرستمراکزدرمانیطرفقراردادشرکتبیمهدراصفهانوسایرشهرها(درسراسر
کشور):بیمارستانها،مراکزدرمانی،مراجعاتپاراکلینیکی(آزمایشگاهها،کلینیکهاو )...
-14هزینههمراهافرادزیر7سالوباالتراز70سال(دربیمارستانها) 
تعهداتبیمهگذار 
بیمهگذارمتعهدمیگردداطالعاتکلیهمتقاضیانوافرادتحتتکفلآنانراحداکثرظرفمدت
دوماهپسازانعقادقراردادبراساسفرمتموردتوافقبابیمهگردراختیارویقراردهد .
اعضایهیأتعلمیوکارکنانمیتوانندهمسر،فرزندانوسایرافرادتحتتکفلخودراتحت
پوششموضوعاینتفاهمنامهقراردهند.دراینخصوصبیمهگذارمتعهدمیگرددلیست
مشخصاتشناسنامهایهریکازمتقاضیانبیمهوحقبیمهآنهارابهبیمهگرارائهنمایند .
دانشگاهحقدرخواستسایرمدارکتکمیلیجهتبررسیبیشترپروندهراحسبموردبرای
خودمحفوظداشتهوبیمهگرمتعهدبههمکاریدراینزمینهخواهدبود .
مواردفسخقراردادونحوهتسویهحقبیمه 
بیمهگرویابیمهگذارمیتواننددرمواردزیربرایفسخقرارداداقدامنمایند :
الف-مواردفسخازطرفبیمهگر :
عدمپرداختتمامیاقسمتیازحقبیمهواقساطآنباتأخیربیشازدوماه .
ب-مواردفسخازطرفبیمهگذار :
بیمهگذارمیتواندبنابرتشخیصخوددرمدتقراردادبرایفسخقرارداداقدامنماید .
ج-نحوهتسویهحقبیمهدرمواردفسخ :
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درصورتفسخقراردادازطرفبیمهگذار،حقبیمهتازمانفسخبراساسحقبیمهماهمحاسبه
میشود(.کسرماه،یکماهتماممنظورخواهدشد) 
د-نحوهاعالمفسخ :
درصورتیکهبیمهگربخواهدبارعایتبندالفهمینمادهقراردادرافسخنماید،ابتدابایدموضوع
رابصورتمکتوببهبیمهگذاراعالموظرفمدت15روزازتاریخاعالممراتببهویبهتعهدات
خودعملننمود،دراینصورتبیمهگرمیتواندقراردادرافسخومراتبرابالفاصلهبهناظراعالم
نماید .
درصورتیکهبیمهگذاربخواهدقراردادرافسخنماید،موظفاستموضوعرامکتوببهبیمهگر
اطالعدهد.دراینصورتازتاریختسلیمنامهفسخقراردادبهبیمهگر،قراردادفسخشدهمحسوب
میشود .چنانچهدرنامهبیمهگذار،تاریخمشخصیرابرایفسختعیینشدهباشد،اثرفسخاز
تاریخاخیرخواهدبود .
حلاختالف 
-1درکلیهمواردیکهدراینقراردادذکریازآنبهمیاننیامدهبرطبقشرایطعمومیبیمه
گروهی،آییننامههایشورایعالیبیمهوقوانینجاریمملکتخواهدشد .
-2درصورتبروزهرگونهاشکالدرتفسیرونحوهاجرایقرارداد،موضوعحتیاالمکانازطریق
مذاکرهفیمابیننمایندهبیمهگرونمایندهبیمهگذارحلوفصلخواهدشد .
تاریخبهروزرسانی 10/07/1397:


 -3-4-5دانشگاه تربیت مدرس
مدارکموردنیازبهمنظورصدوردفترچهخدماتدرمانی 

• برگهصدوراولیهبامهروامضاءمدیریتاموراداریوامورمالی اطالعاتمندرجدراین
فرمبایدکامال خوانا،بدونخطخوردگیوبطورکاملتنظیمگردد،بهفرمهایناقص
ترتیباثردادهنخواهدشد.
• فتوکپیصفحهاولودومشناسنامهسرپرست
• فتوکپیصفحهاولشناسنامهافرادخانواده
• تصویراولینفیشحقوقی

• تصویراولینحکماستخدامی(رسمیآزمایشی)
• یکقطعهعکس

• مبلغ2000ریالبابتصدورهرجلددفترچه
• ارائهکدپستی

• ارائهکپیکارتملی
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توجهداشتهباشیدبعدازدریافتدفترچه،کدبیمهدرمانیمندرجدرصفحاتدفترچهبهعنوان
شمارهشناساییبیمهشدهمیباشد.آنرایادداشتودرمراجعاتبعدیبهسازمانبرایدسترسی
بهپروندهدرمانیخود،ازآناستفادهنمایید.
نحوه تمدید و تعویض دفاتر خدمات درمانی
باتوجهبهتغییرنحوهتعویضدفاتربیمهخدماتدرمانی،بهاطالعمیرساندازاولبهمن1380
فرمپایاندفترچههابهصفحهاولمنتقلشدهلذاالزماستهنگامتعویض،ابتدااصلدفترچهرا
ممهوربهمهرمدیریتامورمالینمودهسپسآنرابههمراهیکقطعهعکسوفیشحقوقی
جاریو2000ریالوجهنقدبهادارهرفاهتحویلنمایید.فرزندانتحتکفالتباسنبیشاز20
سالمیبایستازمحلتحصیلخودگواهیدریافتوآنراضمیمهمدرکفوقنمایند.
مدارک مورد نیاز به منظور صدور دفترچه خدمات درمانی المثنی

• دریافتوتکمیلفرماولیهازادارهرفاهکارکنانبههمراهتأییدیهامورمالیمبنیبر
پرداختحقبیمهتوسطبیمهشده.اطالعاتمندرجدراینفرمبایدکامالخوانا،بدون
خطخوردگیوبطورکاملتنظیمگردد،بهفرمهایناقصترتیباثردادهنخواهدشد.
• پرداختمبلغ2000ریالبعنوانهزینهصدوردفترچهالمثنی
• تصویرآخرینفیشحقوقی
• ارائهکدبیمهدرمانی

• ارائهمدارکبهادارهبمیهگریوتحویلبعدازسهماه
مدارک الزم جهت صدور دفترچه تأمین اجتماعی
 -1تکمیلفرماولیهاطالعاتمندرجدراینفرمبایدکامال خوانا،بدونخطخوردگیوبطور
کاملتنظیمگردد،بهفرمهایناقصترتیباثردادهنخواهدشد.
-2فتوکپیصفحهاولودومشناسنامهسرپرستوفتوکپیصفحهاولافرادخانواده

• چونفهرستهایحقبیمهبایکماهتاخیربهسازمانتأمیناجتماعیارسالمیگرددو
لیستموجوددرادارهرفاهمربوطبهماهقبلمیباشد،مستخدمجدیدحتمامیبایستبعد
ازدریافتفیشحقوقیوبااطمینانازاینکهنامویدرفهرستاسامیبیمهشدگانتأمین
اجتماعیقرارگرفته،بهادارهرفاهمراجعهنماید.
-3یکقطعهعکسازسرپرستویکقطعهازسایرافرادخانواده
• توجهداشتهباشیدبعدازدریافتشمارهدفترچهبیمهشدهاصلیوشمارهسریالدفترچه
مندرجدرصفحاتدفترچهبهعنوانشمارهشناساییبیمهشدهاست،آنرایادداشتودر
مراجعاتبعدیبهسازمانبرایدسترسیبهپروندهدرمانیخود،ازآناستفادهکنید .
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• فرزندانتحتکفالتباسنبیشاز20سالمیبایستازمحلتحصیلخودگواهیدریافت
وآنراضمیمهمدارکفوقنمایند.فرزنداناناثباارائهاصلشناسنامهوکپیصفحهاول
ودومشناسنامهبالمانعمیباشد.
نحوه تمدید و تعویض دفاتر تامین اجتماعی
▪

▪

▪

▪

پسازاتمامبرگههایدفترچه،اصلدفترچهرابهمسئولاموربیمهادارهرفاه
کارکنانتحویلنمایید.درصورتیکهدفترچهبیمهنیازبهتمدیدداشتهباشد،
مأموربیمهادارهرفاهباتوجهبهمراجعهروزهاییکشنبهوسهشنبهبهشعبه
،13دفاترراهمانروزآمادهوهمکارانمحترممیتوانندبعدازساعت13:30
جهتتحویلمراجعهنمایند.
درصورتیکهدفترچهبیمهنیازبهتعویضداشتهباشد،اصلدفترچهرابرای
صدوردفترچهجدیدبهمأموربیمهتحویلدهید
چون سازمان تأمین اجتماعی با شرکتهای چاپ خارج از سازمان قرارداد
منعقدنمودهاست،بنابراینباتحویلدفاترتعویضیبهشعبه،13حداقل5روز
طول خواهد کشید تا دفترچه جدید حاضر شود .لذا توجه داشته باشید در
صورتیکهدچاربیماریمنجربهمراجعهبهبیمارستانوپزشکنشدهاید،قبال
بااینموضوعاهتمامداشتهباشید.
فرزندانتحتکفالتباسنبیشاز 22سالمیبایستازمحلتحصیلخود
گواهی دریافت و آن را ضمیمه دفترچه نمایند .فرزندان اناث با ارائه اصل
شناسنامهوکپیصفحهاولودومشناسنامهبالمانعمیباشد.

مدارک الزم برای صدور دفترچه تأمین اجتماعی المثنی
-1ارائهاصلشناسنامه
-2واریزوارائهمبلغ102000ریالبحساببانکرفاهکارگرانمیدانانقالب-بانکرفاه
کارگران
▪ الزمبهذکراستواریزفیشبهعهدهصاحبدفترچهاست.
درحالحاضردانشگاهتربیتمدرسجهترفاهبیشترکارکناندرجهتسالمت،آنهاراتحت
پوشش بیمهتکمیلیایران قراردادهاست.


نکات مهم بیمهای (تأمین اجتماعی و خدمات درمانی)
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-1ارائهفیشحقوقیجدیدبیمهشدهاصلیبرایدفترچههایبیمهخدماتدرمانی(صدور،
تعویض،تمدیدو)...الزامیست.
-2ارائهاصلشناسنامهبرایفرزندانباالی16سالالزامیست.
-3بهمنظورجلوگیریازمشکالتبیمهای،خواهشمنداستدرهنگام:
▪ انتقال،استعفا،مأموریت،بازنشستگی
▪ مرخصیبدونحقوق،مرخصیاستعالجی
▪ ازدواجوطالقفرزندان
▪ فوتافرادتحتتکفل
وهرگونهتغییراتاستخدامیوبیمهای،حتمابهادارهرفاهاطالعدهید.

نشانی دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد با بیمه خدمات درمانی
نکات مهم در خصوص دفترچههای بیمه
بیمه تأمین اجتماعی
فرمصدوراولیهدرخصوصبیمهشدگانتأمیناجتماعی(سرپرست)
فرمهویتیافرادتحتتکفلبیمه(تأمیناجتماعی)
فرمتعهدنامهفرزنداناناثجهتبرخورداریازحمایتهایدرمانی(تأمیناجتماعی)
تعهدنامهفرزندانذکوربیمهشدگانجهتبرخورداریازحمایتهایمالی(تأمین
اجتماعی)
فرمتعهدنامهبانوانشاغلجهتدریافتدفترچهتأمیناجتماعیبرایفرزندان
درخواستکفالتپدریامادربیمهشده(تأمیناجتماعی)
فرمدرخواستصدوردفترچهالمثنیبیمهشدگانتأمیناجتماعی
بیمه خدمات درمانی
فرمدرخواستصدوراولیهبیمهکارکناندولت(خدماتدرمانی)
فرمصدوراولیه-افزایشعائله(خدماتدرمانی)
فرمصدوردفترچهالمثنی(بیمهشدگانخدماتدرمانی)
مدارکالزمبرایصدوردفترچهالمثنیخدماتدرمانی(بیمهسالمت)
مدارکالزمبرایابطالدفترچهبیمهخدماتدرمانیفرزند(بیمهسالمت)
-مهموفوری(2قابلتوجهمراجعینمحترمدفترچهبیمهخدماتدرمانی)
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 -4-4-5دانشگاه تبریز
قرارداد بیمهتکمیلیالبرز 97-98
تعرفهدندانپزشکیبیمهتکمیلی
فرمتحویلمدارکبهبیمهتکمیلی) ( PDF - EXCEL
فرمعضویتجدید/کاهش/افزایش/انصراف) ( PDF - EXCEL
نحوه استعالم خسارتدرمانبیمهالبرز
نحوهجستجویمراکزطرفقراردادبیمهتکمیلیبیمهالبرز
مدارکالزمجهتاخذهزینهدرمانبیمهتکمیلی(لیست - 1لیست)2
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تسهیالت خدمات بهداشتی و درمانی



تسهیالت رفاهی پزشکی

تسهیالت رفاهی مجتمع آبدرمانی سبالن
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 -5-4-5دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
اطالعیههایبیمهتکمیلی 
لیستجدیدطرفقراردادتهرانبیمهایراندرسال 98
لیستجدیدطرفقراردادالبرزبیمهایراندرسال98
اطالعیهافرادتحتتکفل
نحوهبررسیاسنادپاراکلینیکیازسمتشعبهپاسداران
جدولدریافتمدارکپزشکیبیمهایرانسال98
اطالعیهافرادتحتتکفل
جدولتعهداتبیمهایرانسال1398
فرمثبتنامافرادجدیدسال1398
اطالعیهثبتنامبیمهایران1398
اطالعیهنمایندگانبیمهایرانسال98
اطالعیهخدماتپاراکلینیکیبیمهایرانسال98
اطالعیهپرداختهزینههایقراردادسال1397
اطالعیهمهم
لیستپزشکانمعتمدبیمهایران(هزینههایدندانپزشکی)
تعرفهخدماتویزیتدرمراکزخصوصی،درمطبتخصصی،عمومی،غیردولتی
تعرفهخدماتفیزیوتراپیبیمهایرانسال97
تعرفهخدماتدندانپزشکیبیمهایرانسال97
جدولدریافتمدارکپزشکیوپرداختهزینههایبیمهتکمیلیایرانسال97
اطالعیهثبتهزینههایپاراکلینیکی
لیستدندانپزشکیطرفقراردادبیمهایرانسال97
اطالعیه
اطالعیهثبتنامبیمهتکمیلیبیمهایرانسال97
راهنمایثبتنامبیمهتکمیلیبیمهایرانسال97
فرمثبتنامبیمهتکمیلی"افرادجدیدبیمه"بیمهایرانسال1397
اطالعیهثبتنامبیمهایرانسال97
جدولتعهداتبیمهایرانسال1397
نامهاداریمعاونتهاودانشکدهها-بیمهایرانسال1397
اطالعیهدندانپزشکی
اطالعیه
اطالعیه"مهم"
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درخصوصپروسهپرداختبیمهایرانسال96
جدولتعهداتسال1396بیمهایران
فرمبیمهتکمیلی(ثبتنامافرادجدید)سال96
اطالعیهقراردادبیمهتکمیلیدرمانسال1396
راهنمایثبتنامبیمهتکمیلیبیمهایرانسال1396
اطالعیهخدماتپاراکلینیکیوبیمارستانیبیمهایرانسال1396
اطالعیهنمایندگانبیمهتکمیلیایرانسال1396
مدارکالزمبرایپرداختهزینههایپاراکلینیکیبیمهایرانسال1396
اطالعیهثبتنامبیمهتکمیلی1396بیمهایران
اطالعیهبیمارانخاص
اطالعیه"جدید"
اطالعیه"جدید"
اطالعیهبیمهخودرو"شخصثالثوبدنه"
اطالعیه"مدارکالزمجهتدریافتهزینهبیمهتکمیلی"
اطالعیه"جدید"
اطالعیه"جدید"
اطالعیهبیمهتکمیلیدرمانسال1395
اطالعیه
جدولتعهداتسال1395بیمهایران
فرمثبتنامبیمهتکمیلیسال1395بیمهایران
اطالعیهبیمه
افزایشدیهبیمهشخصثالث
اطالعیهایامتعطیالتنوروز1395
جدولارسالمدارکموردنیازبرایپرداختهزینههایپاراکلینیکی(نحوهارسالمدارک)
ثبتمدارکدرمانی
اطالعیهدریافتمعرفینامه
فرمثبتنامبیمهتکمیلی
جدولتعهداتبیمهآرمانسال1394
اطالعیهثبتنامبیمهتکمیلیبیمهآرمانسال1394
خدماتپزشکیکهمعرفینامهبرایآنهاصادرمیشود
اطالعیهعینک
اطالعیهایامتعطیالتنوروز1394
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اطالعیهایامتعطیالتنوروز1395
جدولتعهداتبیمهآرمانسال1393
مدارکالزمجهتصدوردفترچهبیمهاولیه،تعویض،المثنیخدماتدرمانیوتأمیناجتماعی
توضیحاتارسالمدارکموردنیازبرایپرداختهزینههایپاراکلینیکیوبیمارستانی
ساعاتحضورنمایندهبیمهآرمان
سامانهبیمهتکمیلیدانشگاه-اخبارواطالعیههایبیمهتکمیلی
بدینوسیلهبهاطالعمیرساندمدیریتاموراداریدانشگاهدرجهتخدمترسانیبهتربهاساتید
وهمکارانگرامیسامانهبیمهتکمیلیدانشگاهراتهیهوراهاندازینمودهاست( .لینکاین
سامانهدرصفحهاصلیسایتدانشگاهقابلمشاهدهاست)  http://bimeh.kntu.ac.ir
دراینسامانههمکارانعزیزمیتوانندهزینههایبیمهتکمیلیراشخصاواردسیستمکردهو
همچنینمبالغیکهبیمهتکمیلیبهآنهاپرداختمیکندرامشاهدهکنند .
همچنین کلیه اخبار و اطالعیه های مربوط به بیمه تکمیلی از این پسدر این سامانه قابل
مشاهدهمیباشد .
مدیریتاموراداریدانشگاه 
تاریخ 1393/06/10:

اطالعیه بیمه سالمت -جریمه معوقه
"قابل توجه کلیه اعضای محترم هیأتعلمی و کارکنان رسمی "طبق بخشنامه بیمه سالمت
(خدماتدرمانی)فرزندانپسرکهباالی 25سالسنداشتهباشندوفرزنداندخترکهازدواج
(عقد)میکنندجهتابطالدفترچهبیمهازطرفبیمهشدهبایداعالمگردددرغیراینصورت
بهازایهرماهبهمبلغ488889ریالازطرفبیمهمعوقه(جریمه)میشوند .

مدارک الزم جهت تحت تکفل قراردادن بصورت بیمه خاص 
مدارکموردنیازعبارتنداز:
الف-درخواستکتبیباذکرعلتبهمدیریتمحترماموراداری .
ب -کپیصفحهاولودومشناسنامهافرادیکهبیمهخاصمیگردند .
ج-فیشحقوقیپسازکسرکردنبصورتحقبیمهخاصتوسطامورمالی(.ارائهاینمورد
پس ازدرخواستکتبیواعالمآنتوسطاموراداریبهامورمالیوپسازیکماهامکانپذیر
میباشد ).
د-کدملیوکدپستی .
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ه-فرمصدوراولیهوتعهدنامهسهسالهکهازنمایندهبیمهدانشگاهدریافتمیگردد .
و-یکقطعهعکس4x3مربوطهبهافرادیکهبیمهخاصمیگردند .
ز-پرداختمبلغ2000ریالجهتصدوریاتعویضدفترچهبیمه .

بیمه خدمات درمانی 
کلیهضوابططرحصدوراولیه،المثنی،تعویضوتمدیددفترچهبیمهخدماتدرمانیوهمچنین
شرایط نحوهتحتتکفلقراردادنفرزنداندختروپسرهمکارانمحترم ومدارکموردنیاز
بشرحذیلاعالممیگردد :
فرزندان پسر تاسن 20سالگیتمامتحتتکفلبودهوبشرطاشتغالبهتحصیلحداکثرتا
سن25سالگی(باارائهگواهیاشتغالبهتحصیل)ومشروطبرمجردبودنفرزندپسرمیتوانند
تحتتکفلقرارگیرندوبعدازآنازتکفلخارجوسرپرستبایدنسبتبهابطالبموقعدفترچه
بیمهباارائهمدارکالزماقداممقتضیبعملآورددرغیراینصورتمشمولپرداختمعوقهاز
سویسازمانبیمهخدماتدرمانیخواهندشد.بدیهیاستدرصورتنیازبهادامهبیمه،متقاضی
میتواندباارائهدرخواستکتبینسبتبهبیمهخاصفرزندوهمسرویاقدامنماید .
فرزندان دختر تاقبلازازدواجتحتتکفلمیباشندوپسازازدواجازتکفلخارجوسرپرست
بایدنسبتبهابطالبهموقعدفترچهبیمهباارائهمدارکالزماقداممقتضیبعملآورددرغیر
اینصورتمشمولپرداختمعوقهازسویسازمانبیمهخدماتدرمانیخواهندشد.درصورت
نیازبهادامهبیمه،متقاضیمیتواندباارائهدرخواستکتبینسبتبهبیمهخاصنمودنفرزند
وهمسرویاقدامنماید .
فرزندان معلول پسرحداکثرتاسن18سالگیوپسازآنجهتادامهبیمهبشرطارائهمدارک
ازسویسازمانبهزیستیمبنیبرتائیدمعلولیت،مشمولبیمهعادیبودهوتحتتکفلقرار
خواهندگرفت .

مدارک الزم جهت ابطال دفتر چه بیمه سازمان خدمات درمانی 
مدارکموردنیازعبارتنداز :
الف-درخواستکتبیباذکرعلتابطالبهمدیریتمحترماموراداریدانشگاه .
ب-آخرینفیشحقوقیممهوربهمهرامورمالی .
ج-کپیصفحهاولودومشناسنامهبیمهشده .
د -اصلدفترچهبیمهشده .
هـ -فرمابطالدفترچهبیمهخدماتدرمانی 
پسازبررسیمدارکدرصورتوجودمعوقهقابلپرداختمراتبمتعاقبابهافراداطالعداده
خواهدشد .
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مدارک الزم جهت تعویض دفترچه بیمه 
مدارکموردنیازعبارتنداز :
الف-درخواستکتبیبهمدیریتمحترماموراداری .
ب-کپیصفحهاولودومشناسنامهبیمهشده .
ج-آخرینفیشحقوقی .
د-درصورتاسکننبودنعکسیکقطعهعکی .3*4
ه-پرداختمبلغ2000ریالجهتتعویضدفترچهبیمه.تاریخبهروزرسانی 1393/09/12:
 -6-4-5دانشگاه شهید بهشتی
لینکهایمفید 
ادارهکلبیمهسالمتاستانتهران 
بیمهایران(مراجعدرمانیوتعرفههایپزشکی)

بیمه خدمات درمانی
بیمهخدماتدرمانی 
ضوابطوحقبیمهسال1397
مدارکموردنیازبرایصدوراولیه،تعویض،المثنیوابطال
نکاتمهممقرارتبیمهدرمان(خدماتدرمانی)
تعرفهصدوردفترچهخدماتدرمانی
فرمتعهدبیمهشدگانتبعی2و3
فرمصدوراولیهدفترچهخدماتدرمانی
فرمدرخواستصدوردفترچهالمثنی
فرمافزایشعائله
فرمدرخواستابطالدفترچهخدماتدرمانی
فرماصالححقسرانه
دستورالعملوراهنمایاجرای بیمهگری
پذیرشاسنادموسساتتشخیصیدرمانیغیرطرفقرارداد



بیمه گروهی مازاد درمان
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 -7-4-5دانشگاه صنعتی اصفهان
بیمهپایه 
بیمهپایهتأمیناجتماعی 
معرفیسازمانتأمیناجتماعی
دریافتغرامتایامبیکاری
بیمهپایهسالمت
قوانینومقرراتبیمهسالمت
لیستنمایندگیهایبیمهسالمتجهتانجامخدماتبیمهای
آزمایشگاه تشخیص طبی جم
پیروانعقاد تفاهمنامهباآزمایشگاهتشخیصطبیجمارائهکلیهخدماتآزمایشگاهیکهمورد
قبولسازمانبیمهسالمتهمگانیمیباشد،
با%30تخفیف بهدانشگاهیانگرامیارائهمیگردد .متقاضیانمحترممیتوانندباهمراهداشتن
معرفینامهازادارهرفاهکارکنان
به آدرساصفهان–خیابانشیخصدوقشمالی–جنبپلهواییمیر–ساختمان 70مراجعهویاجهتهرگونه
هماهنگی باشمارهتلفن  6635228تماسحاصلفرمایید .

بیمه تکمیل درمان
نحوهاستفادهازخدماتبیمهتکمیلی
فرمدرخواستهزینه
طرحهایبیمهتکمیلدرمان(سال)98-99درسایت erp.iut.ac.irقابلمشاهدهاست
راهنمایثبتنامبیمهتکمیلی
تذکرات
مرکز ماساژ ایرانا
پیروانعقادتفاهمنامهبامرکزماساژایراناارائهکلیهخدماتاین
مرکز(شامل:خدماتماساژریلکسی(سوئدی – روسی)،دیپتیشوتراپی،بادکشسردوگرم،
ماساژکاملسروصورت،پاکسازیصورت،پارافینتراپی وماساژالغریموضعی)
باتخفیف%50نسبتبهقیمتهایاعالمشده،برایدانشگاهیانگرامیارائهمیگردد .
الزمبهذکراستکلیهجانبازانگرامیباالی،%60باارائهکارتشناسائیمیتوانند 
ازهمهخدماتمرکزبهصورترایگاناستفادهنمایند .
متقاضیانمحترممیتوانندباهمراهداشتنمعرفینامهازادارهرفاهکارکنان 
بهآدرساصفهان – دروازهشیراز-خیابانچهارباغباال – خیاباننیکبخت-کوچهپشتدادسرا-مجتمعادارینیکبخت
(پارکینگپشتدادسرا)-طبقهپنجم – واحد 216مراجعهویاباتلفن36613755تماسحاصلفرمایید .
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درمانگاه دندانپزشکی نور
بهاستحضارکارکنانمحترمدانشگاه(رسمی،پیمانیوقراردادی)میرساند:
حسبانعقادتفاهمنامه بادرمانگاهدندانپزشکینور،امکانبهرهمندیازخدماتدندانپزشکی
بهصورتاقساط ،بدونکارمزدبهشرحذیلمیسرگردیدهاست:
خدماتدندانپزشکیبهنفراتمعرفیشدهبا%20تخفیفنسبتبهتعرفهنظامپزشکی
خدماتدندانپزشکیبهنفراتمعرفیشدهازسقفهزینهپانصدهزارتومانتایکمیلیونتومان ،
طیدوقسطوازسقفیکمیلیونتومان بهباالباتاییدمدیردرمانگاهوتوافقنفرمعرفیشده
بصورتاقساطیماهیانهحداکثرسیصدهزارتومانبااخذچکحقوقی،تسهیالتارائه نماید .
متقاضیانمحترممیتوانندباهمراهداشتنمعرفینامهازادارهرفاهکارکنان ،به 
آدرس:اصفهان-خیابانرباط-چهارراهرزمندگانمراجعهویاجهتهماهنگیبیشترباشمارهتلفن34404151تماسحاصلفرمایند .


 -8-4-5دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بیمهتکمیلی 
دستورالعملبیمهتکمیلیسال 97
شرایطافزایشوکاهشبیمهشدگان 
مدارکالزمجهتصدورمعرفیدندانپزشکی 
نحوهپرداختهزینهخریدپروتز 
درخصوصتحویلاسنادهزینههایدرمانیمربوطبهقراردادبیمهدرمانجمعیسال 97
حداکثرمهلتتحویلاسنادهزینههایدرمانیمربوطبهقراردادبیمهدرمانجمعیسال 97
ساعاتتحویلمدارکپزشکیبیمهتکمیلیبهنمایندگیمستقردرادارهرفاهاطالعیهشماره
ب 14.
اطالعیهدرخصوصپرداختسونوگرافیدرمطباطالعیهشمارهب )13
مدارکالزمدریافتهزینهکفشطبیاطالعیهشمارهب 12
ارسالاطالعیهمبنیبرامکانصدورکلیهبیمهنامههادرادارهرفاهکارکناندانشگاهاطالعیه
شمارهب 8.
اطالعیهتوزیعدومینمرحلهکارتبیمهتکمیلیدرمان(دانا)سال(97اطالعیهب )9.
مدارکالزمجهتدریافتهزینهخسارتعینکدرسال97اطالعیهب 7.
ارسالاطالعیهمبنیبرامکانصدورکلیهبیمهنامههاتوسطشرکتحامیدانادرادارهرفاه
کارکناندانشگاهاطالعیهشماره.ب 10.
اطالعیهتوزیعکارتبیمهتکمیلیدرمان(دانا)سال97اطالعیهب 6.
اطالعیهثبتناممرحلهدوم(حذفواضافه)بیمهتکمیلیکلیهاعضایمحترمهیأتعلمی،
غیرهیأتعلمیوبازنشستهدرسال97اطالعیهب 5.
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اطالعیهتمدیدزمانبندیثبتنامبیمهتکمیلیکلیهاعضایمحترمهیأتعلمی،غیرهیأتعلمی
وبازنشستهدرسال96اطالعیهب 2.
شرایطوضوابطثبتنامبیمهتکمیلیاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیدرسال(97اطالعیه
ب )1
شرایطپرداختحقبیمهدرصورتاستفادهازمرخصییاماموریتباالییکماهدرقرارداددرمان
جمعیسال(96اطالعیهب 7.
ودیعهکارتطالئی 
درخصوصغیرقانونیبودنسایربیمههادرسطحدانشگاه 27
حداکثرمهلتتحویلاسنادهزینههایدرمانیمربوطبهقراردادبیمهدرمانجمعیسال
(95اطالعیهب )34.
ثبتنامبیمهتکمیلیکلیهاعضایمحترمهیأتعلمی،غیرهیأتعلمیوبازنشستهدرسال96
اطالعیهب 1.
فرماعالمخسارتبیمهمسیولیتدانا 
اطالعیهارائهخدماتمرکزدندانپزشکیبزرگمهر 54-


بیمههای اولیه
اطالعیهدرخصوصبیمهسالمت(بیمهشدگانتبعی2و94-)3
اطالعیهشماره83ادارهرفاهدرخصوصابطالدفترچهبیمهفرزنداندختروپسر 
اطالعیهدرخصوصبیمهسالمت 
تغییرمحلپذیرشاسنادخسارتمتفرقهبیمهسالمتایرانیان 
اطالعیهسازمانبیمهسالمت 42-
اطالعیهدرخصوصبیمهسالمت 3-
اطالعیهدرخصوصبیمهخدماتدرمانی(سالمت) 91-
اطالعیهمهلتتمدیدوتعویضدفترچههایبیمهسالمتوتأمیناجتماعی 90-
فرآیندصدور،تعویضوتمدید،صدورالمثنیوابطالدفترچهبیمهسالمت 
ابالغیهحقبیمهسال 1396
اطالعیهدرخصوصابطالدفترچهبیمهفرزندانیکهازدواجمینمایند 76-.
اطالعیهدرخصوصبیمهسالمت 75-
درخصوصمراقبتدفاتربیمه 
مدارکوشرایطپذیرشپروندههایبستری 
اطالعیهتلفنخودکارتعویضدفترچهخدماتدرمانی 
اطالعیهتلفنگویاسازمانخدماتدرمانی 
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آدرسهایسازمانتأمیناجتماعیبرایدریافتسوابقبیمه 
تفاهمنامهها 
فرمهاوفرآیندها
درخواستادامهبیمهبرایفرزندپسرباالی18سال 
درخواستپرداختهزینه 
اعالمشمارهحساب 
تاییدیهکارفرما 
شناساییاطالعات 
صدوراولیهدفترچهبیمه 
اعالمافزایشعائله 
درخواستابطالدفترچهخدماتدرمانی 
درخواستصدوردفترچهالمثنی 
اطالعیهدرخصوصبیمهسالمت 

189

افزایش عایله
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 -9-4-5دانشگاه صنعتی شریف

مراکزارائهخدماتوبیمارستانهایتحتپوششبیمهدرمانگروهی 
همکارانگرامیتحتپوششبیمههایدرمانگروهیمیتوانندجهتاطالعازمراکزارائهخدمات
و بیمارستانهای تحت پوشش طرف قرارداد به وبگاه بیمه پارسیان به
آدرس  http://www.parsianinsurance.irمراجعهنمایند.
توزیع کارتهای بیمه درمان تکمیلی

بهاطالعهمکارانمحترممیرساندباتوجهبهارسالکارتهایبیمهدرمانگروهیازطرفاداره
رفاهوتعاونبهواحدهاچنانچهدراطالعاتدرجشدهدرکارتمغایرتیوجوددارددرکوتاهترین
زمانممکنبهادارهرفاهوتعاونکارکنانمراجعهیااطالعدهند.همچنین
*بیمه شدگانیکهدورقمآخرشمارهقراردادکارتهایآنهاعدد 16میباشد،تحتپوشش
قراردادبدونسقف(طرحدو)قراردارند
*بیمه شدگانیکهدورقمآخرشمارهقراردادکارتهایآنهاعدد 17میباشد،تحتپوشش
قراردادباسقف(طرحیک)قراردارند .
مدیریتاموراداری13-دی 1396
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اقامت در مجتمع رفاهی پرهسر

سامانهاتوماسیوناداری <ایجادمدرک <فرمرزرومجتمعرفاهیپرهسر 
فهرست دندانپزشکان معتمد

صرفاجهتتأییدهزینههایمربوطبهارتودنسی،ایمپلنتودستدندان
عنوان 

تلفن 

نشانی 

1

نسرینالسادات
اصغری 

عمومی
معتمد 

 77840121

خدماوند،ایستگاهسبالن،جنبتاالرقصرسپید،ساختمانپزشکان
شهریار،طبقه،2واحد 20

ردیف  نامونامخانوادگی 

2

سروهمردوخی 

عمومی
معتمد 

 55038525

انتهایخانیآبادنو،انتهایمیثاقجنوبی،خ،61پالک 18

3

کمالبنیهاشمی 

عمومی
معتمد 

 22868769

پاسداران ،ابتدای نگارستان ،6پالک،55طبقهاول،واحد 4

4

رقیهبارسمممقانی 

عمومی
معتمد 

 44010058

بزرگراهحکیمغرب،بعدازاشرفیاصفهانی،روبرویبلواراباذر،جنب
داروخانهثامن،ساختمانسپید،طبقه 2

5

سعیدتمیز 

عمومی
معتمد 

 77536378

میدانشهدا،خهفدهشهریورشمالی،پ،1566طبقه 1

6

ملیحهحدیدی 

عمومی
معتمد 

 33354914

خپیروزی،میدانچهارصددستگاه،باالیداروخانهشبانهروزیشرق
تهران،پالک 6

7

عیسیخاتمی
زنوزیان 

عمومی
معتمد 

 88208038

میدانونک،خونک،برجآسمان،طبقه،9واحد 905

8

آذروثوقی 

عمومی
معتمد 

 66910693

میدانانقالب،خآزادی،خاوستا،خکلهر،پالک 131

9

شکوفهشیراندشت 

عمومی
معتمد 

 66905240

خآزادی،خجمالزادهجنوبی،کوچهمهدیزاده،پالک،34واحد 1

 10

آریاناعزیزی 

عمومی
معتمد 

 44666157

شهرکاکباتان،بلواراصلی،فاز،1نبشکوچهتیرداد،ساختماننگین 

 11

مهریعباسپور 

عمومی
معتمد 

 55923800

شهرری،سهراهورامین،بهسمتمیدان،طبقه،1واحد 2

 12

بهرامغیاثی 

عمومی
معتمد 

 44001314

بلوارآیتاهللکاشانی،اولبهنام،پالک،4واحد 6

 13

سلیمانکهنصدق 

عمومی
معتمد 

 66923186

بلوارکشاورزغربی،بینکارگروجمالزاده،پالک،322طبقه 1

 14

سیماکوشا 

عمومی
معتمد 

 22709277

تجریش،روبرویادارهبرق،پالک 86

 15

رامبدکینژاد 

عمومی
معتمد 

 46880040

شهرقدس،میدانقدس،کوچهپرستو،ساختمانپزشکانرامان،طبقه 3

*لطفاجهتتأییدهزینههایدرمانی،باهمراهداشتندستوروفاکتوردندانپزشکدردفترچه
بیمهدرمانیوعکسرادیوگرافیقبلوبعد،بهاینمراکزمراجعهشود .
ادارهرفاهوتعاون 
17شهریور 1397
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 -10-4-5دانشگاه عالمه طباطبایی
بیمهپایه 
تأمیناجتماعی 
معرفیهمکارانجدیداالستخدامبهشعبه
صدوراولیهدفترچه
تمدیدوتعویض
صدورالمثنی
ابطالدفترچه
لیستکارگزاریهایتأمیناجتماعی 
خدمات درمانی 
•صدوراولیهدفترچه
•تعویضدفترچه
•صدورالمثنی
•ابطالدفترچه
•لیستپیشخوانهایدولت
•اطالعیهها
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بیمهتکمیلی
تعهداتبیمهتکمیلیدانا طرحعادی _ طرحبدونسقف 
فرمدریافتاسنادبیمهدانا
مشاهدههزینههایدرمانیبیمهدانا
مراکزطرفقراردادبیمهدانا 
مراکزدریافتاسنادپزشکیبازنشستگان
تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی درمان گروهی سال 98
زمانثبتنامبیمهتکمیلیدرمانسال 98تاپایانروزجمعه 17/3/98تمدیدشد.ضمنا به
اطالعمیرساند:باتوجهبهبررسیهایانجامشده،ثبتنامبرخیازهمکاراندرسامانهرفاهی
(اتوماسیوناداری)بصورت ناقص انجامشدهاستلذاهمکارانارجمندمیبایست اتمام فرآیند
ثبت نام رابررسینمایند.بدینمنظوربهدرخواستثبتنام(فرم)بیمهتکمیلیدرمانخوددر
کارتابلاتوماسیوناداریمراجعهودرگزینهارجاعها،ازارجاعدرخواستبهکارشناسادارهرفاه
کارکناناطمینانحاصلنمودهودرصورتیکهفرممربوطهازکارتابل،ارجاعنشدهاستدر
بخش مرحله نهایی،گزینه جهت بررسی راانتخاب نمایید.
"الزم به ذکر است ،زمان ثبت نام به هیچ عنوان ،تمدید نخواهد شد"
دانلود راهنما

تاریخدرجخبر - 12/03/1398:ساعتدرجخبر - 12:41:شمارهخبر9020:
آشنایی با علل ابتال به تب کریمه کنگو و راههای پیشگیری و درمان آن
باتوجهبهشیوعبیماریویروسیتبکریمهکنگو،مرکزبهداشتودرماندانشگاهدرخصوص
رعایتنکاتایمنیوبهداشتیهشدارداد.
بهگزارشمرکزبهداشتودرماندانشگاهبهنقلازوزارتبهداشتودرمانوآموزشپزشکی
کشورباتوجهبهشیوعبیماریویروسیتبخونریزیدهندهکریمهکنگووآماراینوزارتمبنی
بر ابتالی  54نفر از هموطنان عزیزمان بیماری از ابتدای سال جاری،در خصوص علل ابتال،
روش¬هایپیشگیریودرماناینبیمارینکاتیرااعالمکرد.
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سهشنبه25تیر13:07-1398شمارهخبر 9344:
مراکز دریافت اسناد پزشکی بیمه تکمیلی دانا
بهاطالعهمکارانشاغلوبازنشستهمیرساند؛ نمایندهمستقردردانشگاهدرایامتعطیالت،از
شنبهتاچهارشنبهساعت8الی13آمادهخدمترسانیبههمکارانمیباشند.همچنین جهت
دریافت معرفینامه عالوهبر ساختمان مرکزی،میتوانندبهشعببیمهدانابهآدرسهایذیل
مراجعهنمایند.
جهت رفاهحالاعضایمحترم بازنشسته مراکزمذکورنسبتبهدریافت اسناد پزشکی بیمه
شدگاناقداممینمایند:
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تاریخدرجخبر - 02/05/1398:ساعتدرجخبر - 09:44:شمارهخبر9400:
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 -11-4-5دانشگاه علم و صنعت ایران
بیمه تأمین اجتماعی
اعزامنمایندهادارهرفاهآقایچنگیزیخواهجهتانجاماموربیمهتأمیناجتماعیدرروزهای
دوشنبههرهفته 
آدرسکارگزاری12شعبه24تهرانپارس :
فلکهدومتهرنپارس-فرجامشرقیکمیبعدازبانکصادراتمقابلادارهبرقپالک146طبقه
اول
تماس77872647-77723365-77722554:
معرفی سامانه کمکرسان

بهمنظوراطالعهمکاراندانشگاهیازجزئیاتخسارتهاوهزینههایپاراکلینیکیوبیمارستانیو
نحوهپرداختوواریزهزینهها وهمچنیندریافتمعرفینامهدرقراردادجدیدبیمهسامان،بیمه
شدگانمحترممیتوانندبهآدرسسایت: www.iranassistance.com
یا کمک رسان ایران  SOSمراجعهواطالعاتموردنظرخودراباتوجهبهفایلهایپیوستبه
شرحذیلمشاهدهوثبتنام نمایند
سایتکمکرسان ← صفحهاولیه ← آیاتاکنونواردپرتالاعضاشدهاید؟ 
مرحلهاول  :گزینهخیر راانتخابنموده(تاکنونواردپرتالاعضانشدهام)وسپسمراحلفایل
پیوستیکرابیمهشده تکمیلنماید .
مرحلهدوم:گزینهبلهراانتخابنموده(تاکنونواردپرتالاعضاشدهام)وسپسمراحلفایل
پیوستدورابیمهشدهتکمیلنماید .
درمرحلهبعدی:ورودبهصفحهاطالعاتبیمهایفرد اصلی ¬ شامل:افرادبیمهشده – گزارش
خسارتهایپاراکلینیکیوبیمارستانی – درخواستمعرفینامهمیباشد .
الزمبهذکراستکهکلیهبیمهشدگانمیتوانندبامراجعهبهسایتکمکرسانازمراکزدرمانی
طرفقرارداد(بیمارستانها،دندانپزشکی،فیزیوتراپی،عینکو)....مطلعشوند .

بیمه خدمات درمانی
واحدبیمهادارهرفاهکلیهامورمربوطبهبیمهخدماتدرمانیاعمازصدوردفترچهتعویضو
ابطالدفترچهو...رابهعهدهدارد.برایآگاهیازشرایطو...فایلپیوسترامشاهدهبفرمائید.


اطالعیه بیمه تکمیلی درمان نحوه دریافت معرفینامه برای بیمارستانهای طرف قرارداد
با بیمه سامان

202

همکارانیکهنیازبهبستریشدندربیمارستانهایطرفقراردادبیمهساماندارند بایستیجهت
دریافتمعرفینامهبهنکاتذیل توجهنمایند.
جهتدریافتمعرفینامهبستری -1ارائهاصلدستور پزشک -ارائهکپیصفحهاولدفترچه
بیمهپایه-درخواستکتبیجهتبستریدربیمارستانبهنمایندهبیمهساماندرادارهرفاه 
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معرفیطرح
واحدمشارکتاجتماعیادارهرفاهوتعاونخدمتزیرراتقدیمهمکارانعزیزمینماید :
همههمکارانمیداننددرگذرزمانوسائلاضافیزیادیجمعآوریمیشودوشایدبعضیاز
آنهاباتوجهبهاینکهخوبنگهداریشدهوحتیگاهیاستفادهنشده،متحیرمیمانیمآنهاراچه
کنیموعمال انبارهاوکمدهایمنزلمانپرازاینوسائلمیشود،امااگردقیقشویممیتوان
وسائلاضافیرابه4نوعتقسیمنمود :
الف)یکسریازوسائلدورریختنیمیباشندوقابلاستفادهکسینمیباشد .
ب)یکسریازوسائلتعمیرشدنیمیباشندوپسازتعمیرموردنیازخودتانمیباشد .
ج)یکسریازوسائلبخشیدنیاستکهمیتوانبهافرادنیازمندهدیهداد .
د)یکسریازوسایلفروختنیمیباشندومیتوانباقیمتمناسببهعنوانجنسدستدوم
بهفردمتقاضیفروختهشود .
ادارهرفاهوتعاونبرایکمکبهدرجهتاجرایبند"ج"و"د"درسایتادارهرفاهوتعاونبه
آدرس  refah.iust.ac.irبخشی تحت عنوان نیازمندیها ایجاد نموده است که همکاران
میتوانندوسائلاضافهخودرابهصورتفرآیندزیردرمنظردیگرهمکارانبرایفروشویااهدا
قراردهند :
• ازوسیلهموردنظرازیکیادوعکستهیهکنند.

• درچندخطکوتاهمشخصاتآنوسیلهرااعالمنمایند.
• قیمتپیشنهادیخودرااعالمنمایند.

• فرماطالعاتخودرا دراینلینک کاملنمایند.
ایناطالعاتپسازتاییدتوسطمدیرسایت دراینلینک قابلمشاهدهمیباشند.

ثبتاطالعاتفردیوکاال
دفعاتتکمیلفرم7:بار 
کدرهگیرىاینفرم     P161-F219-U0-N126693 :
[ چاپفرم ]


ثبت اطالعات فردی

نامونامخانوادگی
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شمارهتماس
ایمیل
آدرس
در این قسمت آدرس
خود را وارد نمایید.
ثبت اطالعات کاالها

ن
و
ع
کا
ال
نامکاال
نام کاالی خود را وارد
کنید

عکسشماره1ازکاال

پسوندهایقابلقبول :
 doc,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,pngحداکثرحجمقابلقبول1000:کیلوبایت

عکسشماره2ازکاال

پسوندهایقابلقبول :
 doc,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,pngحداکثرحجمقابلقبول1000:کیلوبایت

قیمتپیشنهادی
می توانید قیمت
پیشنهادی خود را در
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این قسمت وارد نمایید.
درصورت تمایل برای
اهدای کاالی خود
میتوانید به جای قیمت
عبارت رایگان را تایپ
نمایید.
توضیحاتجانبیدرباره
کاال

ارسال اطالعات

بانک همیاری
ادارهرفاهدرحالتهیهامکاناتموردنیازبرایاینواحدمیباشد .
مددکاری اجتماعی
ادارهرفاهدرحالتهیهامکاناتوسازوکارمناسببرایاینبخشمیباشد .




 -12-4-5دانشگاه فردوسی مشهد
عقد تفاهم نامه با کلینیک دندانپزشکی بزرگمهر (طرف قرارداد بیمه ایران) 
بهاستحضاراعضایمحترمهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیشاغلوبازنشستهدانشگاهوخانوادههای
آنانمیرساند،درراستایرفاهحالدانشگاهیانعزیز،ستادرفاهیدانشگاهطیعقدتفاهمنامه
امکاناستفادهشمادانشگاهیانراازخدماتکلینکدندانپزشکیبزرگمهرطرفقراردادبیمه
ایرانباکادریمجربومتخصصرافراهمآوردهاست.لذاهمکارانمحترمدانشگاهیدرصورت
تمایلمیتوانندازخدماتمرکزفوقمشابهمراکزطرفقراردادبیمهایران،برایخودوخانواده
هایشانکهتحتپوششبیمهتکمیلدرمانهستند،بهرهمندشوند .

خدمات دندانپزشکی در کلینک دندانپزشکی بزرگمهر :
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•
•
•
•

•
•
•

ارائهدهندهخدماتعمومیوتخصصدندانپزشکی 
دندانپزشکیتحتبیهوشیوآرامبخشی 
ارائهدهندهخدماتبهبیماراندارایمشکالتزمینهای 
انجامارتودونسی،ایمپلنت،درمانریشه،جراحیدندانعقل،جراحیلثه،
دندانپزشکیاطفال،ترمیموزیبایی،فکوصورتو ...
معاینهرایگاندراولینجلسهمراجعه 
تاریخقرارداداز97/11/10لغایت 98/11/9
عدمنیازبهپزشکمعتمد 

نحوهاستفاده :
برایاستفادهازخدماتکلینکدندانپزشکیبزرگمهر،بیمهشدههایعزیزدانشگاهیبههمراه
خانوادههایمحترمشانباارائهکارتشناساییدانشگاه،دراین مرکزمیتوانندتاسقفریالی
قرارداد ( 12/000/000ریال) و براساس تعرفه وزارت بهداشت و فرانشیز مصوب از خدمات
دندانپزشکی کلینک استفاده نماید و مابقی هزینهها با اقساط تا حداکثر  6ماهه از حقوق
(سرپرستدانشگاهی -حداقلمبلغهرقسطدومیلیونوپانصدهزارریال)کسرگردد .
ساعاتکارکلینیک :
• صبحهاازساعت9الی30/13وعصرهاازساعت17الی 21
• درماهمبارکرمضانازساعت30/10صبحالی 22
آدرس :مشهد–بلوارسجاد–نبشبزرگمهرجنوبی16تلفن 37666977 :
باآرزویسالمتیستادرفاهیدانشگاه 
منتشرشدهدریکشنبه29.اردیبهشت 1398

قـابل توجه اعضای محترم هیأتعلمی و کارکنان ارجمند دانشگاه 
شرایط و تعهدات بیمه تکمیلی درمانی دانشگاه  98-99
بهاستحضارکلیهاعضایمحترمهیأتعلمیوکارکنانگرامیشاغلدانشگاه(رسمی،پیمانی،
قراردادی و روزمزد بیمهای) میرساند" بیمه تکمیلی درمان " دانشگاهیان محترم از تاریخ
1398/03/01لغایت1399/02/31باشرکت بیمه ایران وباشرایطوتعهداتذیلمنعقدشده
است.مقتضیاستکلیههمکارانهمانندسالقبل بامراجعهبه پرتال شخصی (پویا) ــ
قسمت اداری و مالی ــ زیرمنوی اداری ــ گزینه بیمه تکمیلی (بعدازمطالعهراهنمای
ثبتنام) نسبتبهثبتنامیاایجادتغییرات(حذفیااضافه)اقدامالزمرابهعملآورند .
مهم:1الزمبهیادآوریمیباشد عدمارسالدرخواستازطریقپرتالشخصیبهمنزلهانصرافازخدمات
بیمهتکمیلی98-99میباشد .
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مهم:2حتیدرصورتیکههیچگونهتغییریدرثبتنامخودوافرادتحتتکفلهمندارید،بایستی
مشخصاتخودوافرادتحتتکفلراکنترلودرصورتنیازتکمیلوسپسذخیرهنمایید .


شرایط و تعهدات  :
طرحگروهیفولدرمان(باتعهددندانپزشکی،بدونتعهددندانپزشکی) 
مراکزوبیمارستانهایطرفقرارداد 
اسامیدندانپزشکانمعتمدبیمهایران 
چکلیستپروندههایخسارتی(مدارکموردنیازجهتدریافتهزینه) 
توجه  : 1سرانه حق بیمه درمان باتعهددندانپزشکی(طرحشماره)1بهمبلغ1/250/000
ریالوبدونتعهددندانپزشکی(طرحشماره )2بهمبلغ1/100/000ریالمیباشد .
• نظربهمصوبههیأترئیسهمحترمدانشگاه 50،درصدمبلغحقبیمهجهت
سرپرستدانشگاهی(مردوزنسرپرستخانوار) وافرادتحتتکفلقانونیو
پدر و مادر ایشان توسط دانشگاه به عنوانیارانه بخشی از هزینه حق بیمه
پرداختمیگردد50(.درصدبهعهدهدانشگاهو50درصدبهعهدهمتقاضی) 
توجه : 2براساسمصوبهمجلسشورایاسالمیتاریخ97/10/19وتأییدشورایمحترمنگهبان
(بندبماده)13مبنیبراینکهخدماتبهداشتیوبیمهدرمانیمکملآزادگان،جانبازان،
ایثارگرانشاغلوغیرشاغل،بازنشستهوافرادتحتتکفلآنهاووالدین،همسرانوفرزندان
شهدابهعهده بنیادشهیدو امورایثارگران است.لذاایندستهازهمکاراننیازبهمراجعهبه
پرتالوتکمیلفرم ندارند .بدیهیاستهرکدامازآزادگان،جانبازان،ایثارگرانشاغلوفرزندان
شاهدکهعالوهبربیمهتکمیلیبنیادشهید،تمایلبهاستفادهازبیمهتکمیلیدرماندانشگاه(
بیمهایران)رادارند ،مشابهدیگرکارمندان باآنانرفتارنمایند(.تسهیالتمشابهسایرهمکاران) 

توجه : 3شرایطافرادیکهمیتوانندبهصورتوابستهبهفرداصلیتحتپوششبیمهتکمیلی
قرارگیرندبهشرحذیلمیباشد :
• همسرکارکنانمردوزنسرپرستدانشگاهی .
تبصره:همسروفرزندانکارکنانزندانشگاهی(غیرسرپرست)مشمولیارانه50درصدنمی
شوند .
• فرزندانذکورتاسن20سالتمامودرصورتاشتغالبهتحصیلتاسن25
سالتمامودانشجویانرشتهپزشکیتا 26سالوفرزنداناناثمادامیکه
شاغلنبوده(بیمهنداشتهباشد)ویاازدوجنکردهباشند .
• پدرومادر(صرفداشتندفترچهبیمه) .
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•

سایرین(خواهر،برادر،نوهو)...مشروطبرارائهمدارکمثبتهقانونیتحت
تکفل(بهادارهکارگزینیارائهگردد) .

توجه  : 4پرسنلاستخدامجدید،انتقالی،همسرپرسنلیکهازدواجنمودهاندویاافرادیکهدر
طولمدتقراردادتحتکفالتقانونیبیمهشدهاصلیدرآمدهانددرصورتیمیتوانندتحت
پوششبیمهتکمیلیقرارگیرندکهحداکثرظرفمدت 25روزپسازتاریخحکم،کفالتو
ازدواجازطریقستادرفاهیبهشرکتبیمهمعرفیمیشوند .
توجه  : 5نوزادانتازهمتولدشدهنیزمنوطبهاینکهحداکثرظرفمدت50روزازتاریختولدبه
شرکتبیمهمعرفیشوندمیتوانندازبدوتولدتحتپوششقرارگیرند .
توجه : 6صحتاطالعاتارسالیبهعهدهمتقاضیانخواهدبود،لذاخواهشمنداستنهایتدقت
دراینخصوصصورتپذیردتامشکلیدرروندبیمهتکمیلیایجادنشود .
نحوه مشاهده و پیگیری هزینههای درمانی 
بنابراطالعیهشرکتبیمهایران،همکارانمحترممشمولبیمهتکمیلدرمان،میتوانندکلیه
هزینههایدرمانیخودرااز لینک زیر مشاهدهوپیگیرینمایید.جهتدریافتنامکاربریو
رمزعبورابتدا اطالعاتکاربری خودرا ثبت نمایید .

منتشرشدهدردوشنبه20.خرداد 1398




قابل توجه بیمه شدگان تکمیل درمان بیمه ایران
شرکتسهامیبیمهایران،مراکزفیزیوتراپیمعتمدخودراجهتبیمهتکمیلدرمانسال-98
1397بهشرحذیلاعالمنمودهاست.
مراکزفیزیوتراپیمعتمدبیمهایران(جدید) 
ستاد رفاهی دانشگاه 
منتشرشدهدردوشنبه14.آبان 1397
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 -5-5برنامه عملیاتی خدمات سالمت ،درمان ،مشاوره و مددکاری کارکنان
دانشگاه شیراز
 -1-5-5کارگروه سالمت ،درمان ،مشاوره و مددکاری
فهرست اعضا
آقایابراهیمحافظی 

رئیسکارگروهومدیراموراداری 

حاجآقاینیریثابت 

رئیسنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدردانشگاهشیراز 

آقایدکترچنگیزرحیمی 

رئیسمرکزمشاورهورواندرمانی 

آقایدکترعبدالهی 

مدیرتربیتبدنی 

آقایدکترحسامواردی 

رئیسادارهبهداشتودرمان 

دکتررقیهخسروی 

نمایندهستادرفاهیاعضایهیأتعلمی 

آقایسیدعلیفالحزاده 

کارشناسبیمه 

خانمشیوانیاکان 

نمایندهشورایکارکنان 

آقایعلیرضامستجابی 

نمایندهکانونبازنشستگان 

آقایمیثمشفیعیثمره 

رئیساموراداریواحدپردیسبینالملل 

خانممریمادنافی 

معاونمدیریتامورحقوقی،قراردادهاورسیدگیبهشکایات 

حاجآقایشیخاحمدانصاری 

رئیسدفترخیریهووقف(کارشناسرسیدگیوپیگیریاموربنیادمردمی) 

آقایمیثممظلومی 

دبیرکارگروهورئیسادارهرفاهکارکنان 


 -2-5-5برنامه زمانبندی جلسات کارگروه
جلسه چهارم

نام کارگروه

زمان و مکان جلسه

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

سالمت،
درمان،مشاوره
ومددکاری 

تاریخ 

 1399/04/24

 1399/06/11

 1400/03/01  1399/11/01

روزوساعت 

سهشنبه 11

سهشنبه 11

چهارشنبه 8:30

یکشنبه 10

مکان 

طبقه 7

تاالردکترمصطفوی 

طبقه 7

طبقه 7
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 -3-5-5فهرست پروژههای برنامه عملیاتی
پروژههایجاریبرنامهجامععملیاتیخدماتسالمتورفاهکارکناندانشگاهشیرازسال1400
گروهخدمات

سالمت،درمان،
مشاورهو
مددکاری

ردیف 
1

انعقادقراردادبیمهتکمیلیکارکنانوخانوادهآنان 

2

ارتقاءخدماتقطعهدانشگاهدردارالرحمه 

3

آزمایشاتومعایناتدورهایکارکنان 

4

ارائهخدماتمشاورهومددکاریاجتماعیبهکارکنانوخانوادهآنان
(مرکزمشاورهدانشجویی،مرکزمشاورهپژواک) 

0

5

پیگیریاختصاصیکقطعهبهدانشگاهیاندرآرامستاناحمدی 

0

6

ارائهخدماتمشاورهحقوقیبهکارکنانوخانوادهآنها 

0

7
جمع

نامپروژه 

بودجهپیشنهادی 
(میلیونریال) 
0



تفاهم نامه و قرارداد با مراکز درمانی برای استفاده کارکنان و
خانوادههایآنان 
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 540
 1.975

0
2.515

 -4-5-5شناسنامه پروژههای برنامه عملیاتی
 -1-4-5-5تفاهمنامه و قرارداد با مراکز درمانی در سطح شهر
الف)اطالعاتعمومی:
نوعپروژه:جاری 

گروهخدمات:سالمت،درمان،مشاورهومددکاری 

هدفپروژه:تسهیلدرانجامخدماتدرمانی 

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهبهداشتودرمان 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه :

مکاناجرایپروژه:درمانگاهشهیدمطهریوامامرضا  زماناجرایپروژه :

ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنانزنشاغلدرمجموعه 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران :
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه :

ج)جدولفعالیتها :
ردیف 

نامفعالیت

تاریخ
شروع 

1

تعیینسهمیهروزانهبرای
کارکنانوخانوادههایآنها
جهت متخصص و فوق
متخصص 



تاریخ
پایان 

واحدسازمانیوفرد
مسئول 
آقایدکترجنگجو
ریاستدرمانگاه 



توضیحات 
داشتنکارت
شناساییدانشگاه
شیرازالزامی
میباشد .

د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 










جمع 




ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع 


213

و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
فراوانی 

فراوانیتجمعی 

1

خیلیکم 







2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









ردیف  سطحرضایت 

توضیحاتتکمیلی :
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درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 


 -2-4-5-5آزمایشات و معاینات دورهای کارکنان
الف)اطالعاتعمومی:
نوعپروژه:جاری 

گروهخدمات:سالمت،درمان،مشاورهومددکاری 

هدفپروژه:ارتقایسطحسالمتکارکنان 

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهبهداشتودرمان
دانشگاه 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه :

مکاناجرایپروژه:درمانگاهتخصصیشهیدمطهری 

زماناجرایپروژه :

ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارمنداندانشگاه 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:تعداد2111نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه :
ج)جدولفعالیتها :
ردیف 

نامفعالیت

تاریخ تاریخ
شروع  پایان 

1

آزمایشچکاپ
ساالنه 





واحدسازمانیوفردمسئول 

توضیحات 

درمانگاهشهیدمطهری 
آقایدکترجنگجوریاستدرمانگاه،ادارهبهداشتو
درماندکترواردی،رئیسادارهبهداشتودرمان،
متخصصداخلیدرمانگاهمطهری 



2

ویزیتمتخصص
داخلی 









3











د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1
2

چکاپساالنه 
ویزیتمتخصصداخلی 

 2/110/533/684
 667/076/000

در صورت داشتن دفترچه بیمه و مهر
پزشکخانوادهویزیتبادفترچهپزشک
خانوادهاعمالخواهدشد .
 2/777/609/684

جمع 
ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع 
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و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
فراوانی 

فراوانیتجمعی 

1

خیلیکم 







2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









ردیف  سطحرضایت 

درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 


توضیحاتتکمیلی :
آزمایشاتپیشنهادیجهتآقایانباالی50سالشامل :
CBC, FBS,TG,CLOL,LDL,HDC,UVIC ACIL, BVN,CV,AST,ALT,Alkphos, CO, ph, Vit D3, T
 3,T4, TsH,V/A, stool oB-op, PSA, free PSA
تعداد487نفر 
آزمایشاتپیشنهادیجهتآقایانزیر50سالشاملتمامآزمایشاتباالبهجزآزمایشادرار،مدفوعوپروستات
تعداد1006نفر 
آزمایشاتپیشنهادیجهتخانم هاشاملتمامآزمایشاتباالبهجزآزمایشمدفوعوپروستات 
تعداد618نفر 


216

 -3-4-5-5حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان
الف)اطالعاتعمومی:
گروهخدمات:سالمت،درمان،مشاورهومددکاری 

نوعپروژه:جاری 

هدفپروژه:جلوگیریازبروزمشکالتحقوقیکارکنان تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :
خدومدانشگاهدرزمینههایمختلفحقوقی،معامالت
،دعاوی،تنظیمدادخواست،شکواییهومشاورهحقوقی
الزمدرکلیهامورالزماعمازخانوادگیوغیره.به
منظورتأمینارتقاءسالمتروانوتسهیلدرایجاد
رفاهآنها 
شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاهدانشگاهشیراز  واحدهایسازمانیهمکارپروژه :
مکاناجرایپروژه:درمرکزوکالیقوهقضاییهویا
مکانیکهطبقتفاهمنامهفیمابیناعالممیشود .

زماناجرایپروژه :

ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:همهکارکنانمعززواعضایمحترمهیأتعلمیوخانوادههایایشان 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:بهتعدادکلیهکارکنانیکهمشکالتحقوقیدارندمیباشد.آمارو
برآورددقیقبهتعدادمراجعهکنندگانپساز6ماهازتاریخشروعپروژهواطالعرسانی،تعیینمیشود .
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژهبهتعدادکلیهکارکناندانشگاه 
ج)جدولفعالیتها :
ردیف 
1



2
3

تاریخ
شروع 

نامفعالیت

تاریخپایان 

واحد
سازمانیو
فردمسئول 

توضیحات 

بهمدت مرکزوکالی درصورتموافقت
اززمان
مشاورهحقوقیبهصورت
یکسالودر قوهقضاییه  مرکزوکالیقوه
انعقاد
حضوری 
قضاییهارائه

تفاهمنامه  صورترضایت

" 
"
خدماتبهصورت
قابلتمدید 


"


"
"
آنالینوتلفنی
مشاورهبهصورتتلفنی 


"
امکانپذیراست 
مشاورهبهصورتآنالین 
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د)برآوردهزینهها :
ردیف 

1

مبلغ(میلیون
ریال) 

عنوانهزینه 
برآورد  میزان هزینه پس از
مذاکره اولیه و اخذ نظر مرکز
وکالی قوه قضاییه امکان پذیر
است .

جمع 

توضیحات 
باتوجهبهاینکههمکاریطرفیندرقالب
تفاهمنامهوارائهخدماتمتقابلمیباشدکه
درتوضیحاتتکمیلیبیانمیشود .
برایارائهخدماتمشاورهایوارشادقضایی
در صورت موافقت مرکز رایگان است لیکن
قبول شخصی پروندهها طبق تعرفه و
آییننامههای مصوب موجود لیکن با حداقل
تعرفهمصوبمیبایستانجامشود .






ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع 

و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
فراوانی 

فراوانیتجمعی 

درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









ردیف  سطحرضایت 

توضیحاتتکمیلی :
 -1باتوجهبهاینکهارائهطرحمشاورهحقوقیبرایکارکنانمعززواعضایمحترمهیأتعلمیمستقیما
ازطرفدانشگاهبایستبهنحویباشدکهمخالفمقرراتوضوابطموجودازجملهقانونمنعمداخله
کارکناندرمعامالتدولتیمصوب1337کهقراردادهایمطالعاتومشاوراتفنیومالیوحقوقی
راجزءممنوعیتهایقانونیبرشمردهاستنباشد؛ارائهپیشنهادمشاورهحقوقیپسازاولینجلسه
کارگروهازدیدگاههایمختلفحقوقیبررسیشدلیکنباتوجهبهمسایلومشکالتقانونیپیش
روبهعنوانبهترینگزینهپیشنهادکنونیبرایحمایتحقوقیکارکنانمحترمدانشگاهارائهمیشود .
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-2

-3

-4

-5
-6

ازآنجاییکهتفاهمنامهالزامآوروتعهدآورنمیباشدوانعقادقراردادالزامآوروتعهدآوراست؛این
پیشنهادبهتراستدرقالبتفاهمنامهیکسالهوقابلتمدیددرصورترضایتباشدکهدرمقابلارائه
خدماتارائهشدهمتقابلامکانپذیرمیباشد .
پیشنهادمی شودخدماتارائهشدهتوسطدانشگاهبهمرکزوکالدرزمینههایمساعدتوهمکاری
دانشگاهجهتاستفادهوکالومشاورانمرکزازامکاناتوفضاهایآموزشی،رفاهیوتفریحیدانشگاه
شیرازباتخفیفباشد.
 براساستفاهمنامه،ارائههمکاریمرکزنیزبهشکلآمادگیقبولوکالتشخصیدانشگاهیانو
خانوادههایایشاندرمراجعقضاییوشبهقضاییراباخداقلتعرفهمصوبوارائهخدماتمشاورهای
حقوقیدرزمینههایمختلفبهصورترایگانمیباشد.
ضمناچنانچهارائهمشاورهتوسطمرکزبهصورترایگانموردموافقتقرارنگرفتمیتوانپیشنهاد
ارائهخدماتحقوقیباحداقلتعرفهقانونیمصوبراپیشنهادنمود.
پیشنهادمی شودقبلازمذاکرهوانعقادتفاهمنامهبامرکزوکالقوهقضاییهاسانفارسطرحنظر
سنجیازمتقاضیاناخذشودوبعدازاتماموانجامپروژهنیزمجدداجهتمیزانرضایتمندیوبهره
وریوآمارمراجعهکنندگانمشخصشود.
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 -4-4-5-5پایش سالمت کارکنان
الف)اطالعاتعمومی:
گروهخدمات:سالمت،درمان،مشاورهومددکاری 

نوعپروژه:جاری 

هدفپروژه:بیماریابیوتعیینسطحسالمتکارکنان  تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :
تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهبهداشتودرمان
دانشگاه 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه :

مکاناجرایپروژه:درمانگاهشهیدمطهری 

زماناجرایپروژه :

ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنانشاغلدانشگاه 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران2111:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه :
ج)جدولفعالیتها :
تاریخ
شروع 

تاریخ
پایان 

1

ویزیتمتخصصقلب 





ردیف 

نامفعالیت

واحدسازمانیو
فردمسئول 

توضیحات 
در صورت ارجاع پزشک
متخصصداخلی 



2

تراکماستخوان 







در صورت ارجاع پزشک
متخصصداخلی 

3

عکسقفسهسینه







در صورت ارجاع پزشک
متخصصداخلی 

4

نوارقلبوتستورزش







در صورت ارجاع پزشک
متخصصداخلی 

5

معاینهسینهجهتخانمها







ویزیتمتخصصزنان 

6

پاپ اسمیر جهت خانمهای
متأهل 










د)برآوردهزینهها :
ردیف 

1


عنوانهزینه 

ویزیتمتخصص 

توضیحات 

مبلغ(میلیونریال) 

در صورت داشتن دفترچه
بیمهومهرپزشکخانواده
مبلغویزیتباتعرفهپزشک
خانوادهمحاسبهمیشود .

 667/076/000



جمع 
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ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع 

و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
فراوانی 

فراوانیتجمعی 

1

خیلیکم 







2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









ردیف  سطحرضایت 

توضیحاتتکمیلی :
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درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 


 -5-4-5-5همسانسازی قطعه متوفیان دانشگاه
الف)اطالعاتعمومی:
گروهخدمات:سالمت،درمان،مشاورهومددکاری 

نوعپروژه:جاری

هدفپروژه:رفعایراداتقطعهدانشگاهدردارالرحمه  تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :
تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:مدیریتطرحهای
عمرانی 

مکاناجرایپروژه:دارالرحمهشیراز 

زماناجرایپروژه :

ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران :
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:تعداد104قطعهقبردرمساحتحدود250مترمربع 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه :
ج)جدولفعالیتها :
ردیف 

نامفعالیت 

تاریخ
شروع

تاریخ
پایان 

واحدسازمانیو
فردمسئول 

توضیحات 

1

طرحدرجلسه 









2

برآوردهزینه 









3

اخذمجوزازدارالرحمه 









4

اجرا 









د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 




تخریب 
تسطیحومرمت 
تنظیف 

 50
 350
 50


 450

جمع 
ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع 


و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
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فراوانی 

فراوانیتجمعی 

1

خیلیکم 







2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









ردیف  سطحرضایت 

توضیحاتتکمیلی :
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درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 


 -6-4-5-5ارائه خدمات مشاوره حقوقی به کارکنان و خانواده آنها
الف)اطالعاتعمومی:
نوعپروژه :جاری 

گروهخدمات:سالمت،درمان،مشاورهومددکاری 

هدفپروژه:ارتقایسالمتوخدماتدرمانی 

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:مدیریتامورحقوقی،
مدیریتامورعمومی 

مکاناجرایپروژه :

زماناجرایپروژه1399/9/1:لغایت 1400/8/30


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:اعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمی،همکارانشرکتیوحجمیکه
اطالعاتشاندرسامانهسوفادرجشدهباشد،بازنشستگانوخانوادههایایشان 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:حدود6000نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:نامحدودوبهتعدادمتقاضیان 

ج)جدولفعالیتها :
ردیف 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 10

تاریخ
شروع 

نامفعالیت
تهیهپیشنویستعهدات 
گرفتنآنالیزازخساراتسالقبل 
بهروزرسانینیازها 
پیگیریترکتشریفات 
عقدقرارداد 
ثبتنامبیمهتکمیلی 
ثبتاطالعاتحقبیمهدرسامانهاداریومالی 

تهیهلیستمتقاضیان
مغایرتگیری
ارسالبهبیمه 

 98/6/15
 98/6/26
98/7/1
98/7/4
98/7/7
98/7/11
98/7/26
98/8/9
 98/8/28
 98/9/1

واحدسازمانی
تاریخپایان 
وفردمسئول 
 98/6/25
 98/6/31
98/7/3
98/7/6
98/7/10
98/7/25
98/8/8
98/8/27
 98/8/30
 98/9/2

توضیحات 






د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 




براساسقیمت
پیشنهادیبیمهگر
مشخصمیشود 

مبلغقراردادفعلیبالغبر100میلیارد
ریالمیباشد 



جمع 
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ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 

پولکارکنان 



5

سایر 






جمع 

و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
فراوانی 

فراوانیتجمعی 

1

خیلیکم 







2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









ردیف  سطحرضایت 



توضیحاتتکمیلی:
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درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 


 -7-4-5-5خدمات مشاورهای کارکنان و خانواده آنان
الف)اطالعاتعمومی:
گروهخدمات:سالمت،درمان،مشاورهومددکاری 

نوعپروژه:جاری

هدفپروژه:ارتقاءسطحسالمتروانکارمنداندانشگاه  تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :
شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

واحد سازمانی مسئول پروژه :مرکز مشاوره و روان واحدهایسازمانیهمکارپروژه :
درمانیدانشگاه 
مکاناجرایپروژه:مرکزمشاورهورواندرمانیدانشگاه  زماناجرایپروژه:ازفروردینماه 99

ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کلیهکارمنداندانشگاه 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران 500:نفر 
ظرفیت پیشنهادی اجرای پروژه 1536 :نفر(کلیه کارمندان رسمی ،پیمانی ،قراردادی ،شرکتی و حجمی
دانشگاه) 

ج)جدولفعالیتها :
ردیف 

نامفعالیت 

1

مشاورهحضوری 

2

مشاورهتلفنی 

3

مشاورهآنالین 

تاریخشروع

تاریخ
پایان 

فروردین
 99

اسفند 99

واحدسازمانیوفرد
مسئول 

توضیحات 


مرکزمشاوره 





د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 




حقالزحمه
مشاوران 

مشاورارشد-جلسهای900.000ریال 
مشاوردکتری-جلسهای1.300.000ریال 

30درصدازمبلغتوسط
کارمندپرداختمیشود .

جمع 

بااحتسابمیانگینمبلغوبرآوردتقریبیدرخواست30درصدازکارمندان
وهرنفر3جلسه 
1.150.000.000ریال 
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ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

1

بودجهجاری 



2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 

30درصدازمبلغهرجلسه 



5

سایر 



جمع 

توضیحات 
الزماستدربودجهجاری
درنظرگرفتهشود .





و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
فراوانی 

فراوانیتجمعی 

درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









ردیف  سطحرضایت 

توضیحاتتکمیلی :
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 -8-4-5-5پروژه حقوقی
حمایتومعاضدتحقوقیکارکنانواعضایمحترمهیاتعلمیوخانوادههایدرجهیکآنهاازطریقارائه
مشاورهبهآنهاباتعرفهنیمبهاخدماتبهشرحپیوستشدهوقبولپروندههایشخصیدانشگاهیانوخانوادههای
درجهیکآنهادرمراجعقضاییوشبهقضاییباتعرفهمصوبوبا تخفیفتوسطمرکزخدماتومشاورههای
حقوقیدانشگاهشیرازواقعدرطبقپنجمساختمانمدیریتبالجدید
الف)اطالعاتعمومی
گروهخدمات :

 -1نوعپروژه :

هدفپروژه:جلوگیریازبروزمشکالتحقوقیوحمایت تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :
قضاییاز کارکنانخدومدانشگاهدرزمینههایمختلف
حقوقی،معامالت،دعاوی،تنظیمدادخواست،شکواییه
ومشاورهحقوقیالزماعمازخانوادگیوغیرهوقبول
پروندههایشخصیآنهاتوسطوکالیمجربمعرفیشده
توسطمرکزباتعرفهمصوببهمنظورتامینارتقاءسالمت
روانوتسهیلدرایجادرفاهآنها .
تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاهدانشگاهشیراز 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه :

مکاناجرایپروژه:مرکزخدماتومشاورههایحقوقی زماناجرایپروژه 
دانشگاهشیراز 
ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:همهکارکنانمعززواعضایمحترمهیاتعلمیوخانوادهدرجهیکایشان 
برآورد تعداد مشمولین /بهره برداران :چنانچه تعداد کل کارکنان دانشگاه را  1536نفر در نظر بگیریم با
احتسابشمولخانوادهدرجهیکآنهاتعدادکلمشمولینطرح4600نفربرآوردمیگرددوتخمینزدهمی
شود ماهیانهحدودنیمدرصدازمشمولینطرحازمزایایطرحاستفادهنمایندکهتعدادتقریبیبهرهبردان
23نفردرماهمیباشد .
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:تعدادمشمولین4600نفرکلیهکارکنانرسمی،پیمانی،قراردادی،شرکتی
،حجمیبهاضافهخانوادهدرجهیکایشانارایهخدماتبهکلیهاینافرادامکانپذیراست .
ج)جدولفعالیتها:
ردیف 
1
2

3

نامفعالیت 

تاریخشروع 

مشاورهحضوری 
اززمان
مشاورهتلفنی 
موافقتو
تصویبشناسه
پروژهامکان

پذیراست 

تاریخپایان 
تاآخرسال99با
تعرفهکنونی 
وتاابقاءمرکزودر
صورتدرخواست
دانشگاهبرایسنوات
بعدامکانپذیراست .
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واحدسازمانیو
فردمسئول 
مرکزخدماتو
مشاورههای
حقوقیدانشگاه
شیراز 

توضیحات 





د)برآوردهزینهها :
ردیف 








عنوانهزینه 
حقالزحمهمشاوره،
تنظیم(شکایتکیفری
)ودادخواستحقوقی 

جمع 

توضیحات 

مبلغ(ریال) 
 -1هرجلسهمشاورهنیمساعته
1/000/000ریال(یکمیلیون
ریال)بااحتسابتخفیف%50می
باشد.
 -2تنظیمشکواییهودادخواست
حقوقیهریکبهتفکیکمبلغ
1/200/000ریالبااحتساب
تخفیف%50میباشد.
تنظیمشکواییهودادخواستحقوقی
بطورمتوسطهریکبهتفکیک
1/100/000ریال(1/100/000ریال) 

توضیحا50درصدهزینه
مشاورهوتنظیمدادخواست
ویاشکواییهکیفریتوسط
کارمندپرداختمیشودو
50درصدتوسطدانشگاه 

چنانچههرنفربطورمتوسطبهدوجلسهبهمشاورهنیازداشتهباشدونیم
درصدازکلمشمولینطرحازمزایایآناستفادهنمایندهزینهکلاجرایطرح
ماهیانهمبلغ50/600/000ریال(پنجاهمیلیونوششصدهزارریال)وسالیانه
حدود607/200/000ریال(ششصدوهفتمیلیونودویستهزارریال)بر
آوردمیگرددکهپیشنهادمیگرددپرداختنیمیازآنتوسطدانشگاهتقبل
شود .

ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(ریال)جمعابرایکل
افراداست 

توضیحات 

1

بودجهجاری 

303/600/000ریال 

بهطریقمقتضیازطرفدانشگاهپسازاخذ
مجوزهایالزممیبایستتامینگردد .

2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 

303/600/000ریال 

5

سایر 



ازطرفاستفادهکنندگانطرحپرداخت
خواهدشد .

607/200/000ریال 

جمع 



229

و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
ردیف 

سطحرضایت 

فراوانی 

فراوانیتجمعی 

درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحاتتکمیلی :
 -1باتوجهبهاینکهاینطرحنوپامیباشدوپیشازاینسابقهاجرانداشتهاستتعدادمشمولینو
استفادهکنندگانازطرحبامشورتمرکزخدماتومشارههایحقوقیدانشگاهبهصورتتخمینی
میباشدودرصورتتصویبواطالعرسانیونیزدرصورتکسبنظرسنجیواجرایدورهیکساله
میتوانآماردقیقآنراارائهنمود.
 -2برایاینشناسهپروژهضروریاستمجوزهایالزماخذشودبهعبارتدیگرموافقتهیاترئیسه
محترموتصویبهیاتامناءضروریاست.
 -3برایهرنفرمیزانحمایتدانشگاهفقطتاسقف2جلسهامکانپذیراست.
 -4تنظیمشکواییهودادخواستحقوقیهریکبهتفکیکمبلغ 1/200/000ریالدرنظرگرفتهشده
است.
 -5هرجلسهمشاورهنیمساعتمبلغ1/000/000ریال(یکمیلیونریال)میباشد.
 -6هزینههایبندهای4و5بطورمتوسط1/100/000ریال(یکمیلیونویکصدهزارریال)درنظر
گرفتهشدهاست.
 -7میزانپرداختیدانشگاهبرایکلافرادمشمولبطورمتوسطماهیانهمبلغ50/600/000ریال(پنجاه
میلیونوششصدهزارریال)ودرکلمبلغ607/200/000ریال(ششصدوهفتمیلیونودویست
هزارریال)میباشد.
 -8الزمبهذکراستتعرفههای(خدماتمرکزمشاورهوخدماتحقوقیمرکز)بهشرحپیوستنیزبا
تخفیفنیمبهادرنظرگرفتهشدهاست.
 -9باتوجهبههزینهها  یخدماتحقوقیوبارمالیپیشنهادمیشودحمایتدانشگاهدرمورد
بازنشستگانپسازاخذمجوزهایضروریوتامیناعتبارالزمبهتدریجصورتپذیرد.
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فصل ششم
خدمات وامها و تسهیالت مالی
 -1-6مقدمه
دراینفصلابتدافرآیندخدماتارائهشدهدربخشخدماتوامهاوتسهیالتمالیمستندسازی
گردید.سپسبهمنظورآگاهیازمیزانرضایتکارکنانازخدماتاینبخشپرسشنامهایتهیه
ونتایجپاسخگویاناستخراجوارائهگردید.درادامهبرایآشناییباخدماتسایردانشگاههادر
اینبخش،خدماتارائهشدهبااستفادهازکاربرگدانشگاههاومراجعهبهسامانههاوسایتهای
مربوطهشناسایی وآوردهشدهاست.درانتهانیز برنامهعملیاتی تدوین شدهتوسطکارگروه
مربوطهدرشورای سالمتورفاهدانشگاهشیراز بههمراهشناسنامهپروژههای این برنامهارائه
گردیدهاست.

 -2-6فرآیند ارائه خدمات وامها و تسهیالت مالی
طرح ارتقای خدمات تسهیالت پسانداز کارکنان دانشگاه شیراز
مقدمه
یکیازراهکارهایمؤثردرحفظونگهداشتنیرویانسانیتوانمنددانشگاهشیراز،داشتنیک
نظامخدماترفاهیکاراواثربخشاست.برخورداریازایننظام،عالوهبرافزایشرضایت،انگیزه
وتعلقسازمانیاعضایهیأتعلمی وغیرهیأتعلمی دانشگاه،میتواندعاملبسیارمؤثریدر
گرایشوتمایلداوطلباننخبهوبااستعداددرجذبدانشگاهشیرازباشد.کارایینظامخدمات
رفاهیبهمفهومبهرهبرداریبهینهازمنابعمالیوسایرامکاناتدانشگاهدرارائهخدماترفاهی
بهکارکنانواثربخشینیزبهمفهومتوجهبهنیازهاوخواستههایاعضایهیأتعلمی وغیر
هیأتعلمیدرطراحیوارائهخدماترفاهیمیباشد .
درحالحاضربهاستنادماده5ازپیوستهای4و8موضوعمواد93و69آییننامههای
استخدامیاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیباعنواندستورالعملپرداختکمکهایرفاهی
به اعضای موسسه مصوب  97/4/10هیأت امنای دانشگاه شیراز (تصاویر پیوست) ،ماهیانه
مبلغ365،700ریالباعنوان"سهمپساندازعضو"ازحقوقومزایایاعضایهیأتعلمیوغیر
هیأتعلمی رسمی وپیمانی کهتمایل بهعضویت درصندوقتسهیالت پساندازداشتهباشند،
کسرودانشگاهنیز باافزودنهمین مبلغباعنوان"سهمپساندازدانشگاه"،کلمبالغرابه
حسابپساندازغیرقابلبرداشتتازمانبازنشستگیدربانکتجارتبهناماعضاواریزمینماید .
باتوجهبهاینکهدرقانونتشکیلحسابپساندازدولتمصوب 76/11/26اصلبر
تشویقبهپساندازوحمایتازکارکناندولتازطریقتأمیناندوختهوسرمایهگذاریطوالنی
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مدتمیباشدوهمچنینامکانپرداختحداکثرتا10درصدحقوقرتبهوپایهکارمندوتا35
درصدحقوقمرتبهوپایهاعضایهیأتعلمی رادارد،مواردزیرجهتتصمیمگیریپیشنهاد
میشود :
الف)تعدادقابلمالحظهایازکارکناندانشگاهازنیروهایقراردادیبودهودرفصلاول
آییننامهاستخدامیاعضایغیرهیأتعلمی،عضورانیرویغیرهیأتعلمیشاغلدرموسسهدر
سهوضعیترسمی،پیمانیوقراردادیتعریفکردهاست.اینافراددارایشناسهاستخدامی
میباشندکهازسویسازماناموراداریواستخدامیکشورصادرودرسامانهکارمندایرانهم
ثبتنامشدهاند.ازاینروامکانشمولیتاینقانونبهکارکنانقراردادینیزقابلتصوراست .
ب)چوناصلبرتشویقبهپساندازوحمایتازاعضایموسسهاست،تغییرروش
محاسبه از قانون مدیریت خدمات کشوری به آییننامه استخدامی اعضای هیأتعلمی (کسر
حداکثرتا 35درصدحقوقمرتبهوپایه)وآییننامه استخدامیاعضایغیرهیأتعلمی (کسر
حداکثرتا10درصدحقوقرتبهوپایه)دردستورکارقرارگیرد(جدولشمارهیک) .
ج)باتوجهبهاینکهاینپساندازطوالنیمدتبودهومسئلهحمایتازکارکناننیزدر
اینآییننامه درجشدهاست،بهنظرمیرسد،افزایشچشمگیرارزشنهاییاندوختهومزایاو
پوششهایبیمهعمروسرمایهگذاری،دلیلمناسبیبرایتغییراینسرمایهگذاریازبانک
تجارتبهبیمههایعمروسرمایهمیباشدوعوایدقابلمالحظهایراهمدرزمانخدمتوهم
پسازبازنشستگینصیبکارکناندانشگاهمینماید .
تغییرات الزم در آییننامههای استخدامی اعضای هیأتعلمی و غیر هیأتعلمی جهت
طرح در هیأت امنا:
 .1اضافهشدناعضایقراردادیبهماده5ازپیوستشماره8دستورالعملرفاهی
 .2افزودن"شرکتهایبیمهارائهدهندهبیمهعمروسرمایهموردتاییدبیمهمرکزیایران"
به"بانکهایموردتاییدبانکمرکزی"درماده5ازپیوست8دستورالعملرفاهی


بار مالی وضعیت جاری و پیشنهادی:
جدول شماره یک
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مبلغ فعلی با

پیشنهاد

پیشنهاد

پیشنهاد

پیشنهاد

پیشنهاد

پیشنهاد

پیشنهاد

قراردادی ها

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

6%

7%

8%

9%

10%

7%

8%

9%

10%

7%

8%

9%

10%

نوع استخدام

تعداد

مبلغ فعلی

هیات علمی رسمی

496

365,700

365,700

هیات علمی پیمانی

178

365,700

365,700

هیات علمی قراردادی

5

0

365,700

5%

کارمند رسمی

400

365,700

365,700

3%

5%

کارمند پیمانی

126

365,700

365,700

3%

5%

6%

کارمند قراردادی

482

0

365,700

3%

5%

6%

بار مالی مازاد

بار مالی فعلی
ماهیانه (میلیون ریال)
سالیانه (میلیون ریال)

1687

439

178

205

722

1,112

1,502

1,891

2,281

2,671

5,266

2,137

2,463

8,666

13,343

18,019

22,696

27,373

32,049
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مزایای اجرای طرح (مقایسه جداول سود بانکی و بیمه عمر و سرمایه)
جدول شماره دو :ارزش ریالی پسانداز در بانک تجارت (با سود )%18
سنوات

سال

درصد

مبلغ ماهیانه کسر شده بابت تسهیالت پس انداز

جمع کل سالیانه

جمع کل اصل

ارزش نهایی

سالیانه تجمیعی

سالیانه تجمیعی

18%

1,579,824

8,776,800

10,356,624

3,680,990

20,449,944

24,130,934

35,738,252

42,171,137
65,513,072

درصد
سود

سود سالیانه

افزایش

سهم دانشگاه

سهم کارمند

جمع کل

1

1399

0%

365,700

365,700

731,400

8,776,800

2

1400

15%

420,555

420,555

841,110

10,093,320

18%

3

1401

15%

483,638

483,638

967,277

11,607,318

18%

6,432,885

4

1402

15%

556,184

556,184

1,112,368

13,348,416

18%

9,993,520

55,519,553

5

1403

15%

639,612

639,612

1,279,223

15,350,678

18%

14,555,475

80,863,751

95,419,226

6

1404

15%

735,553

735,553

1,471,107

17,653,280

18%

20,353,051

113,072,505

133,425,556

7

1405

15%

845,886

845,886

1,691,773

20,301,272

18%

27,670,829

153,726,828

181,397,657

8

1406

15%

972,769

972,769

1,945,539

23,346,462

18%

36,853,942

204,744,120

241,598,061

9

1407

15%

1,118,685

1,118,685

2,237,369

26,848,432

18%

48,320,369

268,446,493

316,766,862

10

1408

15%

1,286,487

1,286,487

2,572,975

30,875,697

18%

62,575,661

347,642,558

410,218,219

11

1409

15%

1,479,460

1,479,460

2,958,921

35,507,051

18%

80,230,549

445,725,270

525,955,819

12

1410

15%

1,701,380

1,701,380

3,402,759

40,833,109

18%

102,022,007

566,788,928

668,810,935

13

1411

15%

1,956,586

1,956,586

3,913,173

46,958,075

18%

128,838,422

715,769,010

844,607,431

14

1412

15%

2,250,074

2,250,074

4,500,149

54,001,786

18%

161,749,659

898,609,218

1,060,358,877

15

1413

15%

2,587,586

2,587,586

5,175,171

62,102,054

18%

202,042,968

1,122,460,931

1,324,503,899

16

1414

15%

2,975,723

2,975,723

5,951,447

71,417,363

18%

251,265,827

1,395,921,261

1,647,187,089

17

1415

15%

3,422,082

3,422,082

6,844,164

82,129,967

18%

311,277,070

1,729,317,055

2,040,594,125

18

1416

15%

3,935,394

3,935,394

7,870,788

94,449,462

18%

384,307,846

2,135,043,587

2,519,351,433

19

1417

15%

4,525,703

4,525,703

9,051,407

108,616,881

18%

473,034,297

2,627,968,314

3,101,002,611

20

1418

15%

5,204,559

5,204,559

10,409,118

124,909,413

18%

580,664,164

3,225,912,024

3,806,576,188

21

1419

15%

5,985,243

5,985,243

11,970,485

143,645,825

18%

711,039,962

3,950,222,014

4,661,261,976

22

1420

15%

6,883,029

6,883,029

13,766,058

165,192,699

18%

868,761,842

4,826,454,676

5,695,216,517

23

1421

15%

7,915,484

7,915,484

15,830,967

189,971,604

18%

1,059,333,862

5,885,188,121

6,944,521,983

24

1422

15%

9,102,806

9,102,806

18,205,612

218,467,345

18%

1,289,338,079

7,162,989,328

8,452,327,407

25

1423

15%

10,468,227

10,468,227

20,936,454

251,237,446

18%

1,566,641,674

8,703,564,853

10,270,206,527

26

1424

15%

12,038,461

12,038,461

24,076,922

288,923,063

18%

1,900,643,326

10,559,129,590

12,459,772,916

27

1425

15%

13,844,230

13,844,230

27,688,460

332,261,523

18%

2,302,566,199

12,792,034,439

15,094,600,638

28

1426

15%

15,920,865

15,920,865

31,841,729

382,100,751

18%

2,785,806,250

15,476,701,389

18,262,507,640

29

1427

15%

18,308,994

18,308,994

36,617,989

439,415,864

18%

3,366,346,231

18,701,923,504

22,068,269,734

30

1428

15%

21,055,343

21,055,343

42,110,687

505,328,244

18%

4,063,247,636

22,573,597,978

26,636,845,614

خدمت

3,815,671,201

جمع کل مبالغ پرداختی در طول  30سال خدمت

22,821,174,413



جدول شماره سه و چهار :ارزش ریالی دو فقره بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری (سامان) در شرایط یکسان با بانک تجارت
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همانطورکهمشاهدهمیگردد،عالوهبرتفاوتفاحشدرارزشبازخریدیبیمهنامهعمر
وسرمایهگذاری(مبلغبالغبر66میلیاردو50میلیاردریالدرجداولسهوچهار)وپسانداز
دربانکتجارت(درخوشبینانهترینحالتمبلغیکمتراز27میلیاردریال)،بیمهعمروسرمایه
گذاریمزایایزیررانیزدارد :
-1امکاناخذوامبهمیزان%90ارزشبیمهنامهازپایانسالاول 
-2بهرهمندیازپوششبیمهفوتتا40برابرحقبیمهپرداختیسالیانه 
-3بهرهمندیازپوششبیمهفوتحادثیتا160برابرحقبیمهپرداختیسالیانه 
-4بهرهمندیازپوششبیماریهایخاص(تا31بیماریمشخص) 
-5بهرهمندیازپوششبیمهازکارافتادگی 
-6معافیتازمالیاتوقانونارث 
-7امکانبرقراریمستمریدرپایانقرارداد 

تهیه کنندگان:
ابراهیم حافظی

علی اکبر عوض پور

دکتر احمد طالب نژاد

مدیر امور اداری

مدیر امور عمومی و

سرپرست تیم تدوین سند رفاهی

پشتیبانی
حسین شیخ پور نائینی

میثم مظلومی

کارشناس اداره رفاه

رئیس اداره رفاه و بیمه
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 -1-2-6تسهیالت پسانداز کارکنان
عنوان:
تسهیالتپساندازبهاعضایهیاتعلمیوغیرهیأتعلمی 
هدف :
تشویقبهپساندازواخذبیمهعمروسرمایهگزاری 
خدمت گیرندگان:
کلیهاعضایهیأتعلمیواعضایغیرهیأتعلمیدانشگاهشیراز 
خدمت دهندگان:
معاونتاداریومالی-مدیرامورمالی-مدیراموراداری-رئیسادارهرفاه-کارشناسرفاه 
شرح مراحل انجام کار (بهتر است به صورت مرحله به مرحله و به ترتیب شمارهگذاری
شود):
درخواستعضوبرایبهرهمندیازخدمت 
 
اطالعات مورد نیاز (مستندات قانونی) جهت دریافت وام مسکن:
 ماده5ازپیوسترفاهیآییننامهاستخدامیاعضایهیأتعلمی ماده5ازپیوست8رفاهیآییننامهاستخدامیاعضایغیرهیأتعلمی مصوبههیأتامنایتاریخ 99/12/3
مدارک مورد نیازجهت دریافت وام مسکن:
  ...  ... ...فرمهای مورد استفاده (می تواند کاغذی یا دیجیتال باشد) :
 فرمدرخواستتسهیالتمسکندرسامانه(ثبتناماولیهودرخواستوام) فرمتعهدنامهوامهایمسکن فرمتقاضایگواهیکسرازحقوقضامن 
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 -2-2-6تسهیالت پسانداز بانک تجارت
عنوان:
ثبتنامتسهیالتپساندازبانکتجارت
هدف :
ثبتنامتسهیالتپساندازبانکتجارت
خدمت گیرندگان:
کلیهاعضایهیأتعلمیواعضایغیرهیأتعلمیرسمیوپیمانی،قراردادی 
خدمت دهندگان:
ادارهرفاه-کارشناسبیمهورفاه(جنابآقایفالحزاده)–مدیریتامورمالی 
شرایط دریافت خدمت:
اشتغالبهخدمتهیأتعلمییاغیرهیأتعلمیدریکیازحاالتاستخدامیرسمی،پیمانیو
قراردادی
شرح مراحل دریافت خدمت:
 فردمتقاضی،فایل  Wordفرمدرخواستتسهیالتپساندازبانکتجارت(فرمشماره)1راتکمیلکردهوبههمراهاسکن سایر مدارکازطریقسوفابرایکارشناس
مربوطهارسالمیکند.
 کارشناسمربوطهپسازبررسی،درخواسترابهمدیریتامورمالیجهتاقدامارسالمیکند .
اطالعات مورد نیاز (مستندات قانونی):
 ماده5پیوسترفاهیآییننامهاستخدامیاعضایهیأتعلمی(پیوستشماره)4 ماده5پیوسترفاهیآییننامهاستخدامیاعضایغیرهیأتعلمی(پیوستشماره)5
 مصوبهمورخ1399/12/03هیأتامنایدانشگاهشیراز(پیوستشماره )6
مدارک مورد نیازجهت متقاضیان تسهیالت پسانداز بانک تجارت
 فرم شماره 1 کپی صفحات شناسنامه کپی کارت ملیفرمهای مورد استفاده:


 -فرمشماره1
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 -3-2-6تسهیالت پسانداز بیمه عمر و سرمایه
عنوان:
ثبتنامتسهیالتپساندازبیمهعمروسرمایه 
هدف :
ثبتنامتسهیالتپساندازبیمهعمروسرمایه 
خدمت گیرندگان:
کلیهاعضایهیأتعلمیواعضایغیرهیأتعلمیرسمیوپیمانی،قراردادی 
خدمت دهندگان:
ادارهرفاه-کارشناسبیمهورفاه(جنابآقایفالحزاده)–مدیریتامورمالی-نمایندگیبیمه 

شرایط دریافت خدمت:
کلیهاعضایهیأتعلمیواعضایغیرهیأتعلمیرسمیوپیمانی،قراردادی
شرح مراحل دریافت خدمت:
 فردمتقاضی،فایل  Wordفرمدرخواستتسهیالتپساندازنمایندگیبیمهعمروسرمایهگذاری(فرمشماره)2راتکمیلکردهازطریقسوفابرایکارشناسمربوطه
ارسالمیکند.
 کارشناسمربوطهپسازبررسی،درخواسترابهنمایندگیبیمهارسالمیکند. فردمتقاضیبعدازتماسنمایندگیبیمهبامراجعهبهدفترنمایندگیبیمهدردانشگاهمبادرتبهانعقادقراردادبیمهعمروسرمایهمیکند.
 نمایندگیبیمهطینامهبهمدیریتامورمالیکسرحقبیمهرادرخواستمیکند.تبصره:درصورتیکهفردمتقاضیقبالعضوصندوقتسهیالتپساندازبانکتجارت
بودهاستوهماکنونمتقاضیتغییربهتسهیالتپساندازعمروسرمایهاست،ضمن
انجامفرآیندفوق،طینامهایبهبانکمعرفیمیشودتامبلغاندوختهبانکتجارترا
بهاندوختهبیمهنامهعمروسرمایهانتقالدهد .
اطالعات مورد نیاز (مستندات قانونی) جهت متقاضیان تسهیالت پسانداز عمر و سرمایه

 ماده5پیوسترفاهیآییننامهاستخدامیاعضایهیأتعلمی(پیوستشماره)4 ماده5پیوسترفاهیآییننامهاستخدامیاعضایغیرهیأتعلمی(پیوستشماره)5
 مصوبهمورخ1399/12/03هیأتامنایدانشگاهشیراز(پیوستشماره )6مدارک مورد نیازجهت متقاضیان تسهیالت پسانداز عمر و سرمایه
 فرم شماره 2فرمهای مورد استفاده:
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 فرمشماره2
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 -4-2-6وامهای قرضالحسنه کوثر
عنوان:
پرداختوامکوثربهاعضایهیاتعلمیوغیرهیأتعلمیشاغلوبازنشستهوکارکنان
شرکتی 
هدف :
بررسیوارائهاموررفاهیوتسهیالتقابلارائهبهکارکناندانشگاهشیرازدرحدودمقرراتوبا
درنظرگرفتنامکاناتمالی 
خدمت گیرندگان:
کلیهاعضایهیأتعلمیواعضایغیرهیأتعلمیشاغلوبازنشستهوکارکنانشرکتی 
خدمت دهندگان:
معاونتاداریومالی-مدیرامورمالی-مدیراموراداری،ادارهرفاه–هیأتمدیرهصندوق
کوثر 
شرایط دریافت خدمات:
باتوجهبهآخرینتغییرات،مدتانتظاربرایفعالشدنلینکدرخواستدرشرایطزیرعبارت
استاز :
-1فعالشدنفرموام45روزبعدازاتمامبدهی(درصورتتکمیلنکردنسهام) .
الف)درصورتیکهفردتکمیلموجودیکردهباشدومبلغزیردومیلیونباشددورهانتظار
ندارد .
ب)افزایشموجودیبیشازدومیلیونباشددورهانتظاربعداز30روز .
ت)افزایشموجودیبیشازسهمیلیونباشددورهانتظاربعداز60روز .
ج)افزایشموجودیبیشازچهارمیلیونباشددورهانتظاربعداز90روز .
د)افزایشموجودیبیشاز5میلیونباشددورهانتظاربعداز120روز .
-2مشاهدهفرموامتوسطوامگیرندهازطریقسیستمسوفا(امکاناترفاهی–درخواست
تسهیالتجدید) 
-3ارسالفرموامتوسطوامگیرندهبرایضامنخود .
-4تاییدضامنازطریقسیستمسوفا(میزکار) 
-5ارسالفرموامبرایمدیرعاملصندوقوتاییدتوسطنامبرده 
-6پردختواموکسراقساط 
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شرح مراحل انجام کار (بهتر است به صورت مرحله به مرحله و به ترتیب شماره گذاری
شود):
اعضای هیأتعلمی و غیر هیأتعلمی شاغل و بازنشسته:
درصورتیکهفردعضوصندوقموردنظرباشدمیتواندباتوجهبهقانونومقرراتازطریق
سامانهسوفا(امکاناترفاهی–دریافتتسهیالتجدید)وامدریافتنمایند .

اطالعات مورد نیاز (مستندات قانونی) جهت دریافت وام:
 ماده6آییننامهاستخدامیاعضایهیأتعلمی. ماده7پیوست8آییننامهاستخدامیاعضایغیرهیأتعلمی. اساسنامهصندوقها مدارک مورد نیازجهت دریافت وام:
 معرفییکنفرازهمکارانرسمی،پیمانیوقراردایبهعنوانضامن(کهبهصورتالکترونیکیازطریقسامانهسوفاتکمیلمیگردد)

فرمهای مورد استفاده (می تواند کاغذی یا دیجیتال باشد) :
 فرمدرخواستوامدرسامانهسوفابرایافرادمشمولفعالمیباشد(.امکاناترفاهی–درخواستتسهیالتجدید)
 فرمدستیپیوستمیباشد .
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 -5-2-6وام قرضالحسنه بقیهاله
عنوان:
پرداختوامبقیهالهبهاعضایهیاتعلمیوغیرهیأتعلمیشاغلوبازنشسته 
هدف :
بررسیوارائهاموررفاهیوتسهیالتقابلارائهبهکارکناندانشگاهشیرازدرحدودمقرراتوبا
درنظرگرفتنامکاناتمالی 
خدمت گیرندگان:
کارکنانحوزهمدیریتدانشگاه 
خدمت دهندگان:
معاونتاداریومالی-مدیرامورمالی-مدیراموراداری،ادارهرفاه–هیأتمدیرهصندوق
کوثر 
شرایط دریافت خدمت:
 فعالشدنفرموامبقیهاله35روزبعدازاتمامبدهی(درصورتتکمیلنکردنسهام) -

درصورتیکهفردتکمیلموجودیکردهباشدومبلغزیردومیلیونباشددورهانتظارندارد .

-

افزایشموجودیبیشازدومیلیونباشددورهانتظاربعداز30روز 
افزایشموجودیبیشازسهمیلیونباشددورهانتظاربعداز60روز 
افزایشموجودیبیشازچهارمیلیونباشددورهانتظاربعداز90روز 
افزایشموجودیبیشاز5میلیونباشددورهانتظاربعداز120روز

تبصره :وامبقیهاهللشاملکارکنانشرکتینمیباشد.

شرح مراحل دریافت خدمت:
باتوجهبهآخرینتغییرات،مدتانتظاربرایفعالشدنلینکدرخواستدرشرایطزیرعبارت
استاز :
 مشاهدهفرموامتوسطوامگیرندهازطریقسیستمسوفا(امکاناترفاهی–درخواستتسهیالتجدید) 
 ارسالفرموامتوسطوامگیرندهبرایضامنخود  تاییدضامنازطریقسیستمسوفا(میزکار)  ارسالفرموامبرایمدیرعاملصندوقوتاییدتوسطنامبرده  -پرداختواموکسراقساط 
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اطالعات مورد نیاز (مستندات قانونی) جهت دریافت وام:
 ماده6آییننامهاستخدامیاعضایهیأتعلمی ماده7پیوستشماره8آییننامهاستخدامیاعضایغیرهیأتعلمی اساسنامهصندوقها مدارک مورد نیازجهت دریافت وام:
 معرفییکنفرازهمکارانرسمی،پیمانیوقراردادیبهعنوانضامن(کهبهصورتالکترونیکی از طریق سامانه سوفاتکمیلمیگردد) 


فرمهای مورد استفاده (می تواند کاغذی یا دیجیتال باشد):
 فرمدرخواستوامدرسامانهسوفابرایافرادمشمولفعالمیباشد(.امکاناترفاهی–درخواستتسهیالتجدید)
 فرمدستی(درصورتنیازپیوستمیباشد) 
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 -6-2-6وامهای قرضالحسنه شاهد
عنوان:
پرداختوامشاهدبهاعضایهیاتعلمیوغیرهیأتعلمیشاغلوبازنشسته 
هدف :
بررسیوارائهاموررفاهیوتسهیالتقابلارائهبهکارکناندانشگاهشیرازدرحدودمقرراتوبا
درنظرگرفتنامکاناتمالی 
خدمت گیرندگان:
وامشاهد:کلیهایثارگران،بسیجیانفعال،خانوادهشهدا(بجزشرکتی)واعضاءهیأتعلمی 
خدمت دهندگان:
معاونتاداریومالی-مدیرامورمالی-مدیراموراداری،ادارهرفاه–هیأتمدیرهصندوق
کوثر 
شرایط دریافت خدمت:
-

فعالشدنفرموامشاهد25روزبعدازاتمامبدهی(درصورتتکمیلنکردنسهام) 
درصورتیکهفردتکمیلموجودیکردهباشدومبلغزیردومیلیونباشددورهانتظار
ندارد .
افزایشموجودیبیشازدومیلیونباشددورهانتظاربعداز30روز 
افزایشموجودیبیشازسهمیلیونباشددورهانتظاربعداز60روز 
افزایشموجودیبیشازچهارمیلیونباشددورهانتظاربعداز90روز 
افزایشموجودیبیشاز5میلیونباشددورهانتظاربعداز120روز

تبصره :وامبقیهاهللشاملکارکنانشرکتینمیباشد.

شرح مراحل دریافت خدمت:
باتوجهبهآخرینتغییرات،مدتانتظاربرایفعالشدنلینکدرخواستدرشرایطزیرعبارت
استاز :
 مشاهدهفرموامتوسطوامگیرندهازطریقسیستمسوفا(امکاناترفاهی–درخواستتسهیالتجدید) 
 ارسالفرموامتوسطوامگیرندهبرایضامنخود  تاییدضامنازطریقسیستمسوفا(میزکار)  ارسالفرموامبرایمدیرعاملصندوقوتاییدتوسطنامبرده  -پرداختواموکسراقساط 
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اطالعات مورد نیاز (مستندات قانونی) جهت دریافت وام:
 ماده6آییننامهاستخدامیاعضایهیأتعلمی ماده7پیوستشماره8آییننامهاستخدامیاعضایغیرهیأتعلمی اساسنامهصندوقها مدارک مورد نیازجهت دریافت وام:
 معرفییکنفرازهمکارانرسمی،پیمانیوقراردادیبهعنوانضامن(کهبهصورتالکترونیکی از طریق سامانه سوفاتکمیلمیگردد) 


فرمهای مورد استفاده (می تواند کاغذی یا دیجیتال باشد):
 فرمدرخواستوامدرسامانهسوفابرایافرادمشمولفعالمیباشد(.امکاناترفاهی–درخواستتسهیالتجدید)
 فرمدستی(درصورتنیازپیوستمیباشد) 

246

 -7-2-6وامهای مسکن
عنوان:
پرداختوام(ودیعه،خریدوساختمسکن)بهاعضایهیاتعلمیوغیرهیأتعلمی 
هدف  :
پرداختوامقرضالحسنهدرجهتکمکبهتهیهمسکنهمکاران 
خدمت گیرندگان:
کلیهاعضایهیأتعلمیواعضایغیرهیأتعلمیدانشگاهشیراز 
خدمت دهندگان:
رئیسادارهرفاه-کارشناسرفاه(خانمصیاد) 
شرایط دریافت خدمت:
براساسدستورالعملواممسکنبراساسجدولزیربهاعضاوامتعلقمیگیرد:
وام
ودیعه 

وام
خرید 

نوعوام 











رسمی 

خریدمسکن  5،000،000 250،000،000





پیمانی 

خریدمسکن  5،000،000 250،000،000





قراردادی  ودیعهمسکن  2،000،000 100،000،000





نوعاستخدام 
اعضای 
هیأتعلمی 
اعضای 
غیرهیأتعلمی 

مبلغوام(ریال)  مبلغاقساط
ماهیانه(ریال) 

رسمی 

خریدمسکن  15،000،000 350،000،000

پیمانی 

ودیعهمسکن  4،000،000*200،000،000

قراردادی  ودیعهمسکن  4،000،000*200،000،000


*اینمبلغبرایاعضایدارایسنواتکمتراز5سالدردانشگاهشیرازبودهوبرای
سنواتبیشاز5سال150،000،000ریالمیباشد .
تذکرات خیلی مهم:
تبصره :1اعضایهیأتعلمیدرشرایطاستخدامرسمیدرصورتدریافتوامودیعه
مسکن،امکاندرخواستوامخریدمسکنراندارند .
تبصره :2اعضایهیأتعلمیدرصورتاستفادهازمنازلسازمانینمیتوانندمتقاضی
وامودیعهمسکنباشند .
تبصره :3اعضایغیرهیأتعلمیدرشرایطاستخدامرسمیوپیمانیدرصورت
دریافتوامودیعهمسکن،امکاندرخواستوامخریدمسکنراندارند(.بجزدریافتکنندگان
وامودیعهمسکندرشرایطاستخدامپیمانیقبلاز )90/07/20
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تبصره:4مدتانتظارمتقاضیانبرایدریافتوامباتوجهبهمحدودیتمنابعمالی،
تعدادمتقاضیاندرصفواعتباراتموجوددرصندوقوامواقساطکسرشدهازدریافت
کنندگانفعلیتعیینمیشود .
*برایاطالعکاملازقوانینومقرراتمربوطبهقسمتمستنداتقانونیمراجعهفرمایید .
شرح مراحل دریافت خدمت:

• امکانثبتنامتماماعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیدارایاحکاماستخدامیدر
دانشگاه،باتوجهبهمقرراتآییننامهواممسکنازطریقسامانهاداریومالیسوفا.
( oبرایثبتنامازمسیرامکاناترفاهی،درخواستتسهیالتجدید،انتخاب
گزینهموردنظر)
• امتیازبندی،براساسآییننامهواممسکنوتوسطسامانهسوفا 

• معرفیافرادحائزشرایطدریافتوامبراساسامتیازودربازهییکسال،باتوجهبه
موجودیصندوقمسکن .
• ارسالنامهفراخواندریافتواموفرمتعهدنامهدرابتدایهرماهبهافرادیکهنوبت
دریافتوامآنهارسیدهاست،پسازبازگشتاقساطوامگیرندگانقبلی .
 oتذکرمهم:درنامهفراخوان،توضیحاتکاملجهتتهیهوتکمیلوارسال
مدارکاعالممیشودوافرادنیازیبهمراجعهحضوریندارند .
• بررسیمدارکدریافتیتوسطکارشناسادارهرفاهوارسالبهمدیریتامورمالی.

• پرداختوامتوسطمدیریتامورمالیپسازدریافتمدارکازادارهرفاهوکسراقساط
بهصورتماهیانه.
مستندات قانونی:
 )1ماده94آییننامهاستخدامیاعضایهیأتعلمیمصوبه91/9/20

• ماده70آییننامهاستخدامیاعضایغیرهیأتعلمیمصوبهدوازدهمینصورتجلسهاز
یازدهمیننشستدورهششمدرتاریخ 97/4/10
 )2آئیننامهوامهایمسکنمصوبهیأترئیسهدانشگاه
مدت زمان انجام کار:
اینفرآیندباتوجهبهتدریجیبودندرطولسالانجاممیشود .
فرآیندویرایشدرخواستها،امتیازبندیواعالماسامیبرایهرسال2هفته 
فرآیندفراخوانوامبرایهرماه4روز 
درصورتعدمنقصمدرک،فرآینددریافتمدارک،بررسیوارسالنامهپرداختوامبرایهر
نفر1ساعت .
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 -8-2-6وامهای قرضالحسنه کوثر به کارکنان شرکتی
عنوان:
پرداختوامکوثربهکارکنانشرکتی 
هدف:
پرداختوامقرضالحسنهبههمکاران 
خدمت گیرندگان:
کارکنانشرکتی 
خدمت دهندگان:
ادارهرفاهکارکنان–هیأتمدیرهصندوقکوثر-کارشناسرفاه(خانمابراهیمی،خانممطوس) 
شرایط دریافت خدمت:
• 45روزبعدازاتمامبدهیدرصورتعدم تکمیل موجودی
تبصره:تکمیلموجودیبامبلغزیردومیلیوندورهانتظارندارد .

• افزایشموجودیبیشازدومیلیونباشددورهانتظاربعداز30روز 

• افزایشموجودیبیشازسهمیلیونباشددورهانتظاربعداز60روز 

• افزایشموجودیبیشازچهارمیلیونباشددورهانتظاربعداز90روز 
• افزایشموجودیبیشاز5میلیونباشددورهانتظاربعداز120روز

تذکر:1مبلغوامکوثربرایکارکنانشرکتیبهمیزان2/5برابرموجودیودرحالحاضرتا
سقف16میلیونتومانوبازپرداختحداکثر36ماههمیباشد .
تذکر:2مالکمحاسبهزمانهایفوقتماسوامگیرندهبادفترصندوقجهتقرارگرفتندر
نوبتواماست .

شرح مراحل دریافت خدمت:
-1تماسبادفترصندوققرضالحسنهپسازپایانبازپرداختاقساطوام 
-2تماسکارشناسدفترصندوقباوامگیرندهجهتمراجعهودریافتفرمکاغذی 
-3تکمیلفرمکاغذیدرخواستشاملمشخصاتوامگیرندهوضامنینبههمراهفیش
حقوقیوامگیرندهوتحویلبهدفترصندوق 
-4واریزوامتوسطدفترصندوقبهحساببانکملتمتقاضی 

تذکر :1جهت عضویت با شماره  36134772تماس حاصل فرمایید.
تذکر :2الزم است فرم تقاضای وام پس از تکمیل ،به تایید رئیس واحد برسد.
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اطالعات مورد نیاز (مستندات قانونی) جهت دریافت وام:
 اساسنامهصندوقها مدارک مورد نیازجهت دریافت وام:
 فرمتکمیلشدهوام معرفییکنفرازهمکارانرسمی،پیمانیوقراردایبهعنوانضامن  فیشحقوقیفردوامگیرنده 

فرمهای مورد استفاده:
 فرمخام(کهپسازتماسدفترصندوقبهوامگیرندهتحویلشده) 
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 -3-6سنجش رضایت کارکنان از خدمات وامها و تسهیالت مالی
آیا تفاوت معنیداری بین میزان رضایت کارکنان از خدمات وامها و تسهیالت مالی وجود دارد؟

براساسجدولشماره،10میانگینرضایتکارکنانازوامصندوقهایقرضالحسنهدانشگاه(
)3/82باالترازمیانگینمربوطبهرضایتآنانازخدمتتسهیالتبانکملت()3/49است،وبر
اساسمقدارtبهدستآمده()4/32دردرجهآزادی170تفاوتمعنیداریبینمیزانرضایت
کارکنانازخدماتمربوطبهوامهاوتسهیالتمالیدرسطح0/0001وجوددارد .
جدول  :1-6میانگین و انجراف استاندارد خدمات وام ها و تسهیالت مالی
انحراف

خدمات وام ها و تسهیالت مالی

میانگین

وامصندوقهایقرضالحسنهدانشگاه

3/82

1/13

تسهیالتبانکملت

3/49

1/20

استاندارد

T

 4/32

درجه
آزادی

170

معنی داری

تعداد

/0001

171



وام ها و تسهیالت مالی
وام ها و تسهیالت مالی

3.82

3.49
وام صندوق های قرض الحسنه دانشگاه

تسهیالت بانک ملت

نمودار  :1-6میانگین خدمات وام ها و تسهیالت مالی
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 -4-6خدمات وامها و تسهیالت مالی در دانشگاهها


جدول  :2-6اطالعات مربوط خدمات وامها و تسهیالت مالی در دانشگاهها
ردیف

نام دانشگاه

عنوان خدمت

توضیحات
تکمیلی

1

تهران 

-

وامبانکتجارت(ضروری) 
وامبانکسامان(خریدوتعمیرمسکن) 
وامبانکملت(کارتاعتباریقرضالحسنه)
وامصندوقرفاهکارکنان 
وامصندوقعدلپرور(اضطراری) 
وامخریدمسکناعضایهیئتعلمی 



2

اصفهان 

-

وامبانکمهراقتصاد 
واماعضایهیئتعلمی 
وامقرضالحسنهکارکنانخدماتی 



3

تربیتمدرس 

-

وامهایصندوقرفاه(ضروری،اضطراری،ازدواج،درمان،کوتاهمدت،ودیعهمسکن،خریدمسکن) 



4

تبریز 

-

وامخریدخودرو 



5

خواجهنصیرالدین
طوسی 

-

6

شهیدبهشتی 

7

صنعتیاصفهان 

8

صنعتیامیرکبیر 

9

صنعتیشریف 



تسهیالتبانکسامان 




فروشگواهیسپردهیکسالهبانکملت 
تسهیالتبانکمهراقتصاد(سپردهگذاری) 

-

وامقرضالحسنهبانکمهرایران(خریدورهنمسکن،هزینهدرمانبیماریصعبالعالج) 
فروشگواهیسپردهیکسالهبانکملت 
تسهیالتبانکمهراقتصاد(سپردهگذاری) 
وامقرضالحسنهبانکمهرایران(خریدورهنمسکن،هزینهدرمانبیماریصعبالعالج) 
وامضروریبازنشستگان(صندوقبازنشستگی) 
تسهیالتبانکتجارت(خودرو،کاال،جعاله) 
وامزیارتیکربال 
تسهیالتبانکتجارت(خریدخدمتها) 

 10

عالمهطباطبایی 

-

کارتاعتباریخریدبانکسامان 
تسهیالتخریدخودرو،تعمیرمسکن،خریدمسکنوودیعهمسکن 
وامضروریبازنشستگان 
واممسکناعضایهیأتعلمی 



 11

علموصنعت
ایران 

-

کارتاعتباریخریدبانکسامان 
کارتاعتباریخریدبانکملت 
وامخریدکاالبانکملی 
واممسکناعضایهیأتعلمی 



 12

فردوسیمشهد 

-

صدورضمانتنامهبانکقوامین 
تسهیالتبانکشهر،مهراقتصاد 
تسهیالتبانککارآفرین(جعاله،خریدخودرو) 
تسهیالتبانکملی 
تسهیالتبانکملت 



 13

شیراز 







اطالعرسانی
صندوق 
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 -1-4-6دانشگاه تهران
وام بانک تجارت
ادارهکلاموررفاهیدانشگاهتهرانبهمنظورارائهخدماتوتسهیالتمالیبهکارکنانمحترم،
هرسالهاقدامبهانعقادقرارداددریافتتسهیالتازبانکتجارتشعبهاردیبهشتمینماید.قرار
داددرقالبمرابحهمیباشدومدتآنیکسالاست.کهبراساساعتبارماهیانهقابلپرداخت
میباشد.هماکنوناینتسهیالتتحتعنوانوامتجارتگروهی96بهمتقاضیانمحترمپرداخت
میشود.مبلغاعتبارماهیانه 12.500.000.000ریالاستوتعداد 60-55نفردرماهآنرا
دریافتمیکنند.الزمبهذکراستباتوجهبهکاهشاعتباردریافتیصفانتظارطوالنیشده
است(نزدیکبهیکسال)واینموضوعباعثشدهتغییراتیدرشرایطتسهیالتبهوجودبیاید.

لذابهاطالعمیرساندباتوجهبهتغییراتایجادشدهدرروشپرداختتسهیالتدریافتیازبانک
تجارت،تحتعنوان((تجارتگروهی،))96بهمواردذیلتوجهفرمایند:
الف)بانکدرزماناعطاتسهیالت10%،ازمبلغپرداختیبههریکازمتقاضیانمحترمراکسر،
درحسابدیگرینگهداریمینماید.
ب)مبلغنگهداریشدهتوسطبانکپسازپایانسررسیدوامتنهابهحسابشخصیاوراث
قانونیوامگیرندهواریزخواهدشدوامکانانتقالبهحسابشخصحقیقیویاحقوقیدیگری
مقدورنیست .
ج)درصورتاقدامبهتسویهبدهیوامتجارتبههردلیلیمبلغنگهداریشدهتااتماممدت
سررسیدازطرفبانکپرداختنخواهدشد .
د)سقفوامبرایکارکنانوبازنشستگانمبلغ200میلیونریالوبرایاعضاهیأتعلمی250
میلیونریالتعیینگردیدهاست .
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بادرنظرگرفتنمواردفوقدرصورتعدمتمایلبرایدریافتوامدرپیشخوانشخصیدر
زیرسیستماطالعاتیفرآیندهایوامصندوقرفاهوتجارتاقدامبهانصرافازوامتجارتگروهی
96نمایند .
جهت راهنمای استفاده از فرآیند ثبت درخواست وام کلیک کنید.
جهت فرآیند انصراف از وام کلیک کنید.

نظرسنجی واحد وام و تسهیالت مالی (بانک تجارت)
با توجه به اهمیت موضوع تکریم ارباب رجوع و لزوم آگاهی از نظرات ،انتقادات و پیشنهادات سازنده شما همکاران گرامی
با هدف بهبود خدمات رسانی ،با تکمیل اطالعات فرمهای مربوطه این اداره را یاری نمائید.

وام بانک سامان
طبقتفاهمبهعملآمدهازسویستادرفاهیوزارتعلومتحقیقاتوفناوریبامدیرعاملبانک
سامانوهماهنگیانجامشدهازسویادارهکلاموررفاهیدانشگاهتهرانباشعبهمرکزیبانک
سامانواقعدرخیابانانقالب،بینچهارراهکالجوولیعصر،پالک 803تسهیالتبهشرحذیل
پرداختمیگردد.
متقاضیانباارائهمعرفینامهازادارهکلاموررفاهیومدارکذیل،میتوانندنسبتبهدریافت
واماقدامفرمایند.
شرایط انواع تسهیالت بانک سامان
مدارک الزم جهت تشکیل پرونده اعتباری:
.1

تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دو طرف کارت ملی متقاضی و ضامن.

 .2مدارک احراز محل سکونت متقاضی و ضامن.
.3

معرفی نامه از اداره کل امور رفاهی دانشگاه.

.4

ارائه گواهی کسر از حقوق از اداره کل امور مالی دانشگاه.

.5

فیش حقوقی متقاضی و ضامن ممهور به مهر محل اشتغال و ارائه گواهی اشتغال به کار.

.6

ارائه چک یا سایر مدارک بر اساس نوع تسهیالت بانکی مورد تقاضا.

توضیحات:
•

در صورت اعطای تسهیالت خرید مسکن و تعمیر مسکن نیازی به معرفی ضامن نمیباشد.

•

متقاضی و ضامن باید فاقد چک برگشتی و تسهیالت و تعهدات سررسیده شده و پرداخت
نشده نزد تمامی بانکها باشند .

•

تشکیل هر پرونده اعتباری متناسب با نوع تسهیالت اعطایی و تعهدات ایجاد شده شامل
هزینهها و کارمزدهای مرتبط میباشد .

وام بانک ملت
الف-کارتاعتباری
طبق تفاهم به عمل آمده با بانک ملت با توجه به میزان حقوق دریافتی کارکنان تا سقف
500،000،000ریالوامدرقالبکارتاعتباریپرداختمیگردد.

254

شرایطوام
 .1حداکثرمبلغپرداختی500،000،000:ریال(براساسحقوقدریافتی)
 .2دورهبازپرداخت48:ماه
 .3سودتسهیالت18%:
مدارکالزمبرایدریافتوام
• معرفینامهازادارهکلاموررفاهی
• گواهیکسرازحقوقمتقاضی
• گواهیکسرازحقوقضامنین(تقاضایبیشاز10میلیونتوماندوضامن)
• تصویرکارتملی(پشتورو)
• تصویرشناسنامه(تمامصفحات)
• تصویرفیشحقوقیبامهرحسابداری
• تصویرحکمکارگزینیباتأییدمعاونتاداریومالی(کارگزینی)واحدمربوطه
ب-قرضالحسنه
تعدادوامقرضالحسنهبانکملتمحدودمیباشدبنابراینسعیشدهبرایموارداضطرارینظیر
بیمارییاازدواجدرنظرگرفتهشود.متقاضیاندرخواستخودرابههمراهمستنداتبهایناداره
کلارسالمینمایند.
شرایطوام
 .1حداکثرمبلغپرداختی50،000،000:ریال
 .2دورهبازپرداخت24:ماه
 .3سودتسهیالت4%:
مدارکالزمبرایدریافتوام
• معرفینامهازادارهکلاموررفاهی
• گواهیکسرازحقوقمتقاضی
• گواهیکسرازحقوقضامنین(تقاضایبیشاز100میلیونریالدوضامن)
• تصویرکارتملی(پشتورو)
• تصویرشناسنامه(تمامصفحات)
• تصویرفیشحقوقیبامهرحسابداری
• تصویرحکمکارگزینیبامهرادارهکلمنابعانسانی
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وام صندوق عدل پرور (احسان و نیکوکاری)
اینوامبهکارکناندانشگاهدرشرایطاضطرارپرداختمیشود.
مراحلدریافتوام:
• تکمیلفرمواموارائهآنبهمدیرکلاموررفاهی .
• دستورپرداختتوسطمدیرکلاموررفاهیبهحسابداری .
• پرداختوامبهحسابوامگیرندگان .



اینصندوقدرسال1385بهمنظورکمکبهرفعمشکالتاضطراریهمکارانباحمایتدانشگاه
وخیرینتأسیسشدکهتقویتمالیاینصندوقبهصورتمستمرضروریمیباشد .


وام مسکن اعضای هیأتعلمی
اینوامدرقبالخریدمسکنبهاعضایهیأتعلمیشاغلرسمیوپیمانیپرداختمیشود.
شرایطوام
 .1سقفوام2،500،000،000:ریال
 .2دورهبازپرداخت:حداکثر20سال
 .3سودتسهیالت18%:

واممسکناعضایهیأتعلمیوزارتعلوم:تاسقف2،500,000.000ریال(باسود18درصد)
کهاعضامحترمهیأتعلمیدرصورتخریدمسکنبهبانکمعرفیمیگردند.
درخواستواممسکناعضایمحترمهیأتعلمی:ابتداآدرسمحلخریداریشده،شماره
موبایلوپیوستحکمکارگزینیالزامیمیباشد .
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 -2-4-6دانشگاه اصفهان
وامبانکمهراقتصاد 
وامویژهاعضایهیاتعلمی 
وامقرضالحسنهویژهکارکنانخدماتی 

 -3-4-6دانشگاه تربیت مدرس
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 -4-4-6دانشگاه تبریز
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 -5-4-6دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
اطالعیهاستفادهازتسهیالتبانکسامان 
اطالعیهاستفادهازتسهیالتبانکسامان 
فرمشمارهیکاستفادهازتسهیالتبانکسامان 
فرمشمارهدواستفادهازتسهیالتبانکسامان 
 -6-4-6دانشگاه صنعتی اصفهان
تسهیالتبانکملیدانشگاهصنعتیاصفهان 
اطالعاتجدیدتسهیالتاعطاییمتعاقبااطالعرسانیمیگردد.
 -7-4-6دانشگاه صنعتی امیرکبیر
راهاندازیسامانهثبتدرخواستمهمانسراومعرفینامهوامهادراتوماسیوناداریدانشگاه 
تاریخارسال1398/9/6:



نرمافزارهای مهمانسرا و معرفینامهوامها ازمجموعهنرمافزارهایرفاهیدیدگاه،باهمکاری
معاونتمحترمتوسعهومدیریتمنابعدانشگاهومرکزفناوریاطالعاتوارتباطاتوادارهرفاه
دانشگاه به منظور ارائه خدمات بهتر و همچنین رضایتمندی همکاران ،از روز سهشنبه
1398/09/05دردانشگاهصنعتیامیرکبیراستقراریافت.لذاکلیهکاربرانازاینپسبدوننیاز
بهمراجعهحضوریبهادارهرفاهمیتوانندازطریقاینسامانهدرخواستهایمربوطهرابهصورت
الکترونیکیازطریقاتوماسیوناداریثبتنمایند .
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 -8-4-6دانشگاه صنعتی شریف
تسهیل شرایط سفر به کربال
بهمنظورتسهیلشرایطسفرکربالیمعلی،هزینهاعزامکارکنانشریفبهکربالبرایتاریخهای
23و24و96/10/26معادلمبلغ14.900.000ریالنرخگذاریگردیدهودراقساط10ماهه
بدونپیشپرداختازمتقاضیاناخذخواهدشد.لذاجهتاطالعاتبیشتربهادارهرفاهآقای
شیرازیمراجعهبفرمایید13.دی1396
تسهیالت کارت اعتباری بانک ملت
براساستوافقصورتگرفتهبابانکملتشعبهدانشگاهصنعتیشریف،امکانبهرهمندیاز
تسهیالت کارت اعتباری تا مبلغ  300.000.000ریال ،برای همکاران محترم  فراهم شده
است.همکارانمحترمواجدشرایطمیتواننددرصورتتمایلپسازمطالعهاطالعیهکارتاعتباری
بانکملت،بادردست داشتنفرمتکمیلشدهحداکثرتاپایانبهمنماه  96بهادارهرفاهو
تعاونمراجعهکنند.
اطالعیه بانک ملت کارت اعتباری
فرمدرخواستتسهیالتوامقرضالحسنه
فرمدرخواستتسهیالتواماعتباریبانکملت
اطالعیه تسهیالت کارت اعتباری بانک تجارت
بهاستحضارمیرساندبراساستوافقصورتگرفتهبابانکتجارتشعبهدانشگاهتهران،امکان
بهرهمندیازتسهیالتوامکاال،جعالهوخودروبرایهمکارانمحترمهیاتعلمیواداری
دانشگاه(رسمی،پیمانی،قراردادیوخریدخدمت)فراهمشدهاست.
همکارانمحترمواجدشرایطمیتواننددرصورتتمایلپسازمطالعهاطالعیهپیوست،
بادردستداشتنمدارکبههمراهضامنیاضامنینحداکثرتاسیامدیماه97بهادارهرفاهو
تعاونمراجعهکنند.
پیوست :
ویژهاعضایهیأتعلمیوکارکناناداری(رسمی،پیمانیوقراردادی) 
ویژهکارکناناداریخریدخدمت 

تسهیالت بانک تجارت (ویژه نیروهای خرید خدمت)
بهاطالعکلیههمکارانمحترمخریدخدمت(کارکنانپروژهایکهدرفعالیتهایستادیدانشگاه
مشغولبکارمیباشند)میرساند،باهماهنگیهایبهعملآمدهبابانکتجارتشعبهدانشگاه
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تهران،شرایطاستفادهتعدادمحدودیتسهیالتخریدخودرو،جعالهوکاالتابیستمبهمنماه
96فراهمشدهاست.
فایلاطالعیه:تسهیالتبانکتجارتویژهنیروهایخریدخدمت
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 -9-4-6دانشگاه عالمه طباطبایی
وام مسکن اعضای محترم هیأتعلمی طبق مراحل ذیل اعطا میگردد:
 ارسال درخواست از طریق اتوماسیون اداری ،بخش خدمات الکترونیک ،وام مسکنهیأتعلمی 
 تاییدمدیریتاموراداری تاییدمدیریتامورمالیوصدورتاییدیه ارسال درخواست از طریق دبیرخانه مرکزی دانشگاه به ستاد صندوق رفاهی اعضایهیأتعلمیوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری
 تاییدصندوقرفاهیوصدورمعرفینامهوارسالبهدانشگاه دریافتمعرفینامهتوسطدرخواستکنندهومراجعهبانکتجارتجدولنحوهپرداختتسهیالت
نکته:اگرسنملکموردنظرباالی18سالباشد،بایداستعالمطرحتفصیلی،طرحشهرداری
توسطوامگیرندهاخذودارایپایانکارنامحدودباشدوملکموردنظرحداقل10میلیاردریال
ارزیابیگرددکه80%آنملکبصورتوامپرداختمیگردد.
فرم مشخصات فردی متقاضی دریافت کارت خرید اعتباری بانک سامان

نامونامخانوادگی



نامونامخانوادگیبهانگلیسی 



نامپدر :

شمارهشناسنامه :

کدملی :

شمارهسریشناسنامه :

سریالشناسنامه :

سریشناسنامه :

تاریختولد :

محلصدور :

جنسیت :

تعدادافرادتحتتکفل :

وضعیتتاهل :

تلفنمنزل :

آدرسمنزلوکدپستی :
شمارهتلفنهمراه :

شمارهمستقیممحلکار :

شمارهپرسنلی :



آدرسمحلکار :

مبلغکارتاعتباریدرخواستی :

آخرینخالصدریافتی :
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صدور کارت اعتباری خرید
فرآیندوشرایطدریافتکارتبهشرحذیلاعالممیگردد :
اعضایعلمی،اداریدانشگاه(رسمی،پیمانیوقراردادی)دانشگاه؛پسازارسالدرخواستاز
طریق اتوماسیوناداری وتکمیلفرمپیوستمدارکمذکوررابهادارهرفاهکارکناندانشگاه
ارسال،تاپسازتاییدمدیریتامورمالیودریافتکدمکنا(استعالمبانکمرکزی)نسبتبه
صدورکارتاقدامشود .
-1شرایطدریافتکارتاعتباری 
-1پرداخت300/000ریالهزینهصدورکارتواعتبارسنجی 
-2پرداختیکدرصدازمبلغوامبهعنوانآبونماندرزمانتشکیلپرونده 
-3اضافهشدن2درصدکارمزدبهمبلغخریدپسازاستفادهازکارت 
درصورتیکهمبلغاستفادهشدهتسویهنشودپسازگذشت 7روزتقویمیباسهدرصدسود،
تبدیلبهتسهیالتشدهوطبقتقسیطمتناسببامیزاناستفادهازکارتازحسابهمکاران
کسرخواهدشد .
تبصره:درصورتیکهمبلغخریدکمتراز1%مبلغکارتباشدبا2%کارمزدبهدورهبعدمنتقلمیشود .


-2جدولنحوهپرداختتسهیالتکارتاعتباری 
شرایطمتقاضی:
 -1مبلغوامبهمیزانحداکثردهبرابرخالصحقوقدریافتیکارکنانمیباشد(.پسازکسر
کسورات) 
-2متقاضینبایدازسیستمبانکیکشورتسهیالتکارتاعتباریخریددریافتکردهباشد .
-3متقاضینبایدتسهیالتمعوقوچکبرگشتیدرشعببانکیکشورداشتهباشد .

مدارکموردنیازجهتدریافتکارتاعتباری 
-1اصلکارتملیبههمراهکپیپشتورو(2سری) 
-2اصلشناسنامهوکپیتمامصفحات(2سری) 
-3فیشحقوقی 
 -4فیشکارمزدآبونمانساالنه% 1مبلغکارتاعتباریومبلغ 300/000ریالبابتصدور
کارت 
 -5چک شخصی به میزان  150درصد کارت اعتباری ( یک ونیم برابر مبلغ کارت اعتباری
درخواستشده) 
-6تکمیلفرمهایافتتاحسپردهوکارتاعتباریبدونامضاء(امضاءهنگامتحویلفرمهااخذ
خواهدشد ).

274

تبصره:همکارانگرامیکهحسابجاریندارندمیتوانندبادردستداشتنمدارکزیرجهت
افتتاححسابجاریدربانکساماناقدامنمایند .
مدارکجهتافتتاححسابجاری 
-1اصلشناسنامهوکارتملی 
-2مدارکمحلسکونت(سندیااجارهنامهمعتبربههمراهقبضتلفن) 
-3اصلحکمکارگزینی 
-4آخرینفیشحقوقی 
-5حداقلمبلغافتتاححسابجاری500/000ریالمیباشد .
آغاز ثبت نام اینترنتی وام ضروری ویژه بازنشستگان و موظفین کشور

بازنشستگانوموظفینصندوقبازنشستگیکشوریمیتوانندازتاریخاولمهرماه1398باتوجه
بهشرایطوضوابطزیر،ازطریقلینک
 /LoanRegisteration/Default.aspx1retirement.ir/loan_n.1http://www
اقدامبهثبتدرخواستوامضروریخودنمایند .مبلغوامهفتادمیلیونریالمیباشد .پساز
اعالماسامیمتقاضیانواجدشرایط،مبلغوامبراساساولویتتعیینشدهبهشمارهحساب
متقاضینزدبانکصادراتایرانواریزومراتبباپیامکوتاهبهاطالعویخواهدرسید .
ضوابطوشرایطدریافتوام
فقطبهحسابمتقاضیدربانکصادراتکهدرسیستماحکامدرجشدهوازاینحسابحقوقبازنشستگی/وظیفهبگیریدریافتمینماید،واریزخواهدشد.
پرداختاقساطوام36ماههباکارمزدسالیانه4%میباشد . متقاضیانیکهازتاریخصدورحکمبازنشستگیآنهاکمترازیکسالگذشته،مجازبهثبتنامنمیباشند .
وراثذکوریکهتاسهسالآیندهازلیستوظیفهبگیریحذفمیشوند،مجازبهثبتنامنمیباشند .
متقاضیانیکهحکمترمیمسالجاریبرایآنانصادرنگردیدهاست،مجازبهثبتنامنمیباشند .
 فقطیکیازوراثوظیفهبگیربارضایتسایروراثوظیفهبگیرمیتواندازواماستفادهنماید.لذامتقاضیمیبایستپسازدریافتفرمتعهدوراثوتکمیلآنتوسطسایروارث،
فرممذکوررابههمراهتصاویرکارتملیوصفحهاولشناسنامهمتعهدین(سایروراث)جهت
تاییددراختیارمدیریتهایصندوقدرمرکزاستانقراردهد .
-الزمبهذکراستتکمیلفرمتعهدوراثبرایوظیفهبگیرانبیشازیکنفرالزامیاست .
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تنهادرصورتارائهفرمتعهدوراثوتاییدمدیریتهایصندوقبازنشستگیدرمرکزاستاندرخواستثبتنامکنندهدرلیستمتقاضیانوامضروریقرارخواهدگرفت .
درخصوصوراثصغیرومحجور،اصلحکمسرپرستیصادرهتوسطدادگستریجمهوریاسالمیایراندرهنگامدریافتواممیبایستارائهگردد .
 "بازنشسته" متقاضیکهعالوهبرحقوقبازنشستگیخودبههمراهسایروراثازحقوقوظیفهاستفادهمینماید،بهمنظورامکانبهرهمندییکنفرازوراثوظیفهبگیرازتسهیالت
وامضروری،توصیهمیشود"بازنشسته" متقاضی،از"دفترکلبازنشستگی" خوداقدامبه
ثبتنامنماید .
 وظیفهبگیرمتقاضیکهعالوهبراینکهبهتنهاییازدفترکلاولحقوقوظیفهدریافتمیکند،بهاتفاقوراثدیگرازدفترکلدومنیزحقوقوظیفهدریافتمیکند.توصیهمیشود
"وظیفهبگیر"متقاضی،از"دفترکلاول"اقدامبهثبتنامنمایدتاامکانثبتنامیکنفراز
مابقیوراثوظیفهبگیراز"دفترکلدوم"فراهمگردد .
 ذکرشمارهدفترکلبازنشستگی،شمارهملی،شمارهحساببانکصادراتایرانوشمارهتلفنهمراهالزامیاست .
ثبتنامدرسامانه،حقیرابرایدریافتوامبهمتقاضیایجادنخواهدکرد .پسازاتماممهلتثبتنام،سوابقمتقاضیانازجملهمجموعوامهایدریافتی،بهرهمندیازسایرتسهیالت،میزانحقوقو...موردبررسیواولویتبندیقرارگرفتهوبراساسمیزان
اعتبارتخصیصیتوسطبانکعامل"،واجدینشرایط"تعیینواسامیدرسامانهاعالممیگردد .
تاریخدرجخبر-1398/07/09:ساعتدرجخبر-09:36:شمارهخبر 9881:
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 -10-4-6دانشگاه علم و صنعت ایران
شرایطومبلغتسهیالتبانکسامانشعبهدالوراندرسال 1398
ردیف

شرایط
مبلغاقساط
مبلغتسهیالت  تعداد
نوع
کارمزد  استخدامی 
ماهانه
اقساط 
(تومان) 
تسهیالت 
وامگیرنده 
تقریبی(تومان) 

شرایط
استخدامی 
برایضمانت 

1

کارت
اعتباری 

 10،000،000

 36

 380،000

 %18

قراردادی 

بدونضامن 
(چکضمانت
وامگیرنده) 

2

کارت
اعتباری 

 15،000،000

 36

 569،000

 %18

قراردادی 

بدونضامن 
(چکضمانت
وامگیرنده) 

3

کارت
اعتباری 

 30،000،000

 36

 1،138،000

 %18

رسمی-
پیمانی 

بدونضامن 
(چکضمانت
وامگیرنده) 

4

کارت
اعتباری 

 50،000،000

 36

 1،890،000

  %18هیئتعلمی 

بدونضامن 
(چکضمانت
وامگیرنده) 

موجود/
ناموجود 
موجود 

موجود 

موجود 

موجود 

شرایط عمومی جهت دریافت تسهیالت :
•

•

•

•

متقاضیتسهیالتبایددرنظرداشتهباشدکهسقفکارتاعتباریبرایهرفردطبق
مصوبهبانکمرکزیدرکلیهبانکها50میلیونتومانمیباشد.بهعنوانمثال:متقاضی
اگردربانکملت 30میلیونتومانتسهیالتکارتاعتباریدریافتنمودهدربانک
سامانمیتواندتاسقف20میلیونتومانتسهیالتدریافتنماید .
متقاضینبایددرهیچبانکیاقساطمعوقویاچکبرگشتیداشتهباشددرصورت
مثبتبودناستعالم،بانکازپرداختتسهیالتمعذورمیباشد.
همکارانمحترمتوجهداشتهباشندتشکیلپروندهبرایدریافتتسهیالتبانکسامان
درخودبانکسامانانجاممیگیرد.
اقساطوامدریافتیازحقوقوامگیرندهکسرمیگردد.

آدرس بانک سامان( :بلوار دالوران -بعد از چهار راه آزادگان -پالک (   -375خانم کرماجی تلفن تماس
77211934داخلی(114مدارکالزمدرهنگاممراجعهبهبانکسامان:

معرفینامهوامگیرندهبرایبانکسامان(دریافتمعرفینامهازادارهرفاه) 
• اصلکارتملیبههمراهکپیپشتورویکارت
• اصلشناسنامهوکپیتمامصفحات
• اصلمدارکمحلسکونت(اجارهنامهمعتبریاسندمحلسکونت+قبضتلفن
یابرق) 
• حکمکارگزینییاقراردادکارپرسنلغیررسمی(ممهوربهمهردانشگاه) 
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• آخرینفیشحقوقیباتائیدومهرامورمالی 
• گواهیکسرازحقوق(بعدازتعیینمبلغقطعیتسهیالتازطرفبانکجهت
اخذگواهیکسرازحقوقبهامورمالیمراجعهشود) 
مبلغکسرازحقوقبرایتسهیالت10میلیون13،600،000تومان 
مبلغکسرازحقوقبرایتسهیالت15میلیون20،400،000تومان 
مبلغکسرازحقوقبرایتسهیالت30میلیون40،700،000تومان 
مبلغکسرازحقوقبرایتسهیالت50میلیون67،700،000تومان 
یکبرگچکمتقاضی(بهمبلغ%150مبلغکارتاعتباری) 
کارشناسواموتسهیالتبانکی:خانمفرودشتشمارهتماسداخلی6350شمارهتماساداره
رفاه 77240415:
شرایط و مبلغ تسهیالت مسکن اعضای هیأتعلمی در بانک تجارت و ملت در سال  1397
اقساط

تقریبی(تومان)

1

خریدمسکن   100،000،000

 60

 2،540،000

 %18

2

خریدمسکن

 100،000،000

 120

 1،800،000

 %18

3

خریدمسکن

 100،000،000

 120

 1،800،000

 %18

4

خریدمسکن

 100،000،000

 60

 2،540،000

 %18

ردیف

نوع

مبلغ

تعداد

مبلغ اقساط ماهانه

تسهیالت

تسهیالت
(تومان)

کارمزد

شرایط

شرایط

مراحل پی

استخدامی

استخدامی

گیری در

وام گیرنده

برای ضمانت

اداره رفاه

هیأتعلمی
رسمیو
پیمانی 

خانهدررهن
بانکوضامن 

دریافتمعرفی
بهوزارتعلومو
بانکتجارت 

هیأتعلمی
رسمیو
پیمانی

خانهدررهن
بانکوضامن 

دریافتمعرفی
بهوزارتعلومو
بانکتجارت

هیأتعلمی
رسمیو
پیمانی

بدونضامن(
شرایطاجارهبه
شرطتملیکو
خانهبهنامبانک 

دریافتمعرفی
بهوزارتعلومو
بانکتجارت

هیأتعلمی
رسمیو
پیمانی

بدونضامن(
شرایطاجارهبه
شرطتملیکو
خانهبهنامبانک 

دریافتمعرفی
بهوزارتعلومو
بانکتجارت

مدارکموردنیازجهتمعرفیبهستادرفاهیاعضایهیأتعلمیوزارتعتف :
آخرینحکمکارگزینی 
عدمدریافتواممسکنهیأتعلمیوزارتعتف
شرایطعمومیجهتدریافتتسهیالت:
کارشناستسهیالت مسکن اعضای هیأتعلمی:آقایطالبیشمارهتماسداخلی 6350
شمارهتماسادارهرفاه 77240415:
شمارهتماسوزارتعلومجهتپیگیری82233381:سرکارخانمپیاموشویاحسینی 
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شرایط و مبلغ تسهیالت بانک ملی شعبه مینو در سال 1398
شرایط

نوع

مبلغ

تعداد

مبلغ اقساط ماهانه

تسهیالت

تسهیالت(تومان)

اقساط

تقریبی(تومان)

1

کاال 

 15،000،000

 36

 543،000

 %18

2

کاال 

 30،000،000

 36

 1،085،000

 %18

رسمی،پیمانی 

3

کاال 

 50،000،000

 36

 1،810،000

 %18

هیئتعلمی 

ردیف

کارمزد

شرایط استخدامی

موجود/

برای ضمانت

ناموجود

قراردادی 

یکرسمی 

موجود 

یکرسمی 
یکقراردادی 

موجود 

2ضامن 
هیئتعلمی 

موجود 

استخدامی وام
گیرنده

مدارکموردجهتتسهیالتبانکملیشعبهمینو :
-1کپیخواناازتمامصفحاتشناسنامه(وامگیرندهوضامنها) 
-2کپیخواناازکارتملیوامگیرندهوضامنها(پشتورو) 
-3فیشحقوقضامنووامگیرندهکهبهتائیدامورمالیرسیدهباشد .
-4کسرازحقوقوامگیرندهوضامنهابرایبانکملیشعبهمینوبهمبلغ :
مبلغکسرازحقوقبرایتسهیالت15میلیون19،600،000تومان 
مبلغکسرازحقوقبرایتسهیالت30میلیون39،100،000تومان 
مبلغکسرازحقوقبرایتسهیالت50میلیون65،100،000تومان 
پیشفاکتورلوازمخانگیایرانی :
پیشفاکتوربرایتسهیالت15میلیونیبهمبلغ18،750،000تومان 
پیشفاکتوربرایتسهیالت30میلیونیبهمبلغ37،500،000تومان
پیشفاکتوربرایتسهیالت50میلیونیبهمبلغ62،500،000تومان
-1مدارکمحلسکونتوامگیرنده(درصورتداشتنمنزلشخصیکپیسندمالکیت)و(در
صورتمنزلاستیجاری،کپیاجارهنامه)+قبضبرقیاتلفن
-2تأمینمبلغپیشپرداخت(مابهالتفاوتمبلغوامباپیشفاکتور350+هزارتومانهنگامارسال
مدارکبهبانکدرحساببانکملیوامگیرندهموجودباشد).
توجه :
•

اقساطوامدریافتیازحقوقوامگیرندهکسرمیگردد .

•

داشتنحسابدرشعبهبانکملیشعبهمینوبرایوامگیرندهالزامیمیباشد.
داشتنحساببرایضامنهادریکیازشعببانکملیالزامیمیباشد.
ضمانت متقابل یا ضربدریمورد قبول بانک نمیباشد( همکاران محترم توجه داشته
باشندکهایننوعشرایطضمانتشاملوامتسویهنشده(هرنوعوامی)کهدرسالهای
گذشتهازبانکملیگرفتهشدهنیزمیباشد.
کلیهفرمهاباخودکارآبیوبدونالکگرفتگیوقلمخوردگیباشد.

•
•

•

284

•

ازکلیهمتقاضیان،استعالمبانکمرکزیجهتچکبرگشتی،اقساطمعوقهواستعالم
ازتمامیشعببانکملیجهتتسهیالتخریدکاالانجاممیپذیرد،درصورتمثبت
بودنجواباستعالمبانکازپرداختتسهیالتمعذورمیباشد.

کارشناسواموتسهیالتبانکی:خانمفرودشتشمارهتماسداخلی6350شمارهتماسادارهرفاه77240415:
شرایط و مبلغ تسهیالت بانک ملت شعبه علم و صنعت در سال  1398
مبلغ اقساط

برای ضمانت

ناموجود

1

کارت
اعتباری 

 10،000،000

 36

 370،000

 %18

قراردادی 

یکضامنباخالص
دریافتی
1،000،000تومان 

موجود 

2

کارت
اعتباری 

 20،000،000

 36

 740،000

 %18

قراردادی 

یکضامنباخالص
دریافتی
1،500،000تومان 

موجود 

3

کارت
اعتباری 

 30،000،000

 36

 1،095،000

 %18

رسمی،پیمانی 

یکضامنباخالص
دریافتی
2،000،000تومان 

موجود 

4

کارت
اعتباری 

 40،000،000

 36

 1،450،000

 %18

رسمی،پیمانی 

یکضامنباخالص
دریافتی
3،000،000تومان 

موجود 

5

کارت
اعتباری 

 50،000،000

 36

 1،830،000

 %18

هبئتعلمی 

یکضامنباخالص
دریافتی
4،000،000تومان 

موجود 

ردیف

نوع

مبلغ

تسهیالت

تسهیالت
(تومان)

تعداد

شرایط

شرایط استخدامی

موجود/

اقساط

کارمزد

ماهانه
تقریبی(تومان)

استخدامی
وام گیرنده



مدارکموردجهتتسهیالتبانکملتشعبهدانشگاهعلموصنعت :
-1کپیخواناازتمامصفحاتشناسنامه(وامگیرندهوضامنها) 
-2کپیخواناازکارتملیوامگیرندهوضامنها(پشتورو) 
-3فیشحقوقضامنووامگیرندهکهبهتائیدامورمالیرسیدهباشد .
-4کسرازحقوقوامگیرندهوضامنهابهمبلغتسهیالتدریافتی
توجه :
•
•
•

•

اقساطوامدریافتیازحقوقوامگیرندهکسرمیگردد.
داشتنحسابدرشعبهبانکملتشعبهعلموصنعتالزامیمیباشد.
متقاضیتسهیالتبایددرنظرداشتهباشدکهسقفکارتاعتباریبرایهرفردطبق
مصوبهبانکمرکزیدرکلیهبانکها50میلیونتومانمیباشد.بهعنوانمثال:متقاضی
اگردربانکسامان30میلیونتومانتسهیالتکارتاعتباریدریافتنمودهدربانک
ملتمیتواندتاسقف20میلیونتومانتسهیالتدریافتنماید.
متقاضینبایددرهیچبانکیاقساطمعوقویاچکبرگشتیداشتهباشددرصورت
مثبتبودناستعالم،بانکازپرداختتسهیالتمعذورمیباشد.
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•

•

ضمانت متقابل یا ضربدریمورد قبول بانک نمیباشد( همکاران محترم توجه داشته
باشندکهایننوعشرایطضمانتشاملوامتسویهنشده(هرنوعوامی)کهدرسالهای
گذشتهازبانکملتگرفتهشدهنیزمیباشد.
کلیهفرمهاباخودکارآبیوبدونالکگرفتگیوقلمخوردگیباشد.

کارشناسواموتسهیالتبانکیادارهرفاهوتعاون:خانمفرودشتشمارهتماسداخلی6350شمارهتماسادارهرفاه
77240415:

 -11-4-6دانشگاه فردوسی مشهد
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قابل توجه متقاضیان محترم وام  12درصدی بانک ملی 
پیرواطالعیههایقبلی،بهاستحضارآندستهازدانشگاهیانمحترمی (شاغل)کهدربازهزمانی
اعالمشدهموفقبهثبتناموام12درصدینشدهاندویاحقوقآنانپاسخگونبوده،میرساند
که در جهت رفاه حال شما عزیزان ،سامانه وام  12درصدی از اول وقت اداری چهارشنبه
 97/5/17لغایتآخروقتاداریشنبه 97/5/20بازخواهدشد .
درصورتتمایلمیتوانیدبهپورتالشخصی– سامانهوام،مراجعهودرخواستوامخودرا
مشابهدیگروامها،تکمیلوارسالنمایید .
توجه :
• باتوجهبهتکمیلظرفیتسهمیهتاپایانسالجاری،بهغیرازتاریخهای
اعالمشدهثبتنامامکانپذیرنمیباشد .
• اسامیثبتنامشدگانجدیدبابقیهاسامیدرقرعهکشیماهیانهشرکتداده
خواهندشد .
• زمانقرعهکشیبرایشهریورماه،تاریخ97/5/22درحضورنمایندگانمنتخب
دانشکدهها،واحدها،مدیریتمحترممالیوحراستانجامخواهدپذیرفت .
• بهبرندگانازطریقپیغاماتوماسیونیتوسطستادرفاهیاطالعرسانیخواهد
شد .
• باعنایتبهاینکههمهمواردمرتبطازطریقاتوماسیونیادرسایتدانشگاه
اطالعرسانیمیشود،خواهشمنداستدرصورتامکانازتماستلفنیباستاد
رفاهیدراینخصوصخودداریفرمایید .
پیشاپیشازاینکهستادرفاهیرادرارائهتسهیالتبیشتروبهتریاریمینمایید،تشکرمیگردد .
ستادرفاهیدانشگاه 

اطالعیه ارائه تسهیالت بانکی
بهاطالعهمکارانگرامیمیرساند،تصویرنامههایارائهتسهیالتبانکیازبانکهایآینده،شهر
وکارآفرینجهتبهرهبرداریارسالمیگردد،همکارانمحترممیتوانندپسازمطالعهوتهیه
مدارکالزمبهبانکهایمذکورمراجعهونسبتبهاخذتسهیالتاقدامفرمایند.
بانکآینده
بانکشهر 
بانککارآفرین 
اعالم وام  16درصدی بانک تجارت 
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به استحضار کلیه دانشگاهیان محترم شاغل (اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان گرامی
دانشگاه)میرساند،درراستایایجادامکاناترفاهیبهینه،باپیگیرهاوزحماتمدیریتمحترم
مالیدانشگاه،مجوزواممرابحهسایرنیازهایضروری(ویژه)باکارمزد16درصدازبانکتجارت
فعالتاپایانسال(97برایسال98متعاقبااعالمخواهدشد)بامبالغزیر،اخذشدهاست.لذا
متقاضیانمحترممیتوانندبامراجعهبهپورتالشخصیخود،درخواستواممذکوررامشابه
سایروامها،تکمیلوارسالنمایند.
وام اعضای هیأت علمی مبلغ  500/000/000ریالو کارکنان مبلغ  300/000/000ریال
میباشد.بدیهیاستشرایطاخذوامومواردمرتبطدرپورتالشخصیقابلمشاهدهاست .
ستادرفاهیدانشگاه 
منتشرشدهدردوشنبه29.بهمن 1397
بازدید 540:


قابل توجه همکاران محترم شاغل دانشگاه





به اطالع میرساند با عنایات خداوند متعال ،حمایت های معاونت اداری و مالی دانشگاه و
پیگیریهایمستمرستادرفاهی،مقارنباهفتهکرامتومیالدپربرکتحضرتثامنالحجعلی
بنموسیالرضا(ع)،تفاهمنامهبابانکقرضالحسنهرسالتدرخصوصارائهوامبانکیباکارمزد
ساالنه،%2بهشرحذیلجهتهمکاران شاغلمنعقدگردید .
-1سامانهثبتناموامبانکقرضالحسنهرسالتازاولوقتاداریروزدوشنبه تاریخ 97/5/15
بازخواهدشدومتقاضیانمیتوانندمشابهدیگروامهایاعالمشده،بامراجعهبهپورتالشخصی،
تقاضایخودرادرسامانهثبتنمایند(.سامانهیوامبانکقرضالحسنهرسالتتا اطالع ثانوی
باز خواهد بود.بدیهیاستاسامیثبتنامشدگانتازمانقرعهکشیهرماه،درلیستشرکت
دادهخواهندشدوبدینترتیببرایماههایبعدی اسامیتازهثبتنامشدهبهاسامیقبلی
اضافهخواهدشد ).
-2پسازاتماممهلتثبتنام،لیستمتقاضیان(همانندوام12درصدی)درحضورنمایندگان
دانشکدههاوواحدهایدانشگاهدرآخرهرماه،برایماهبعدقرعه کشیخواهدشدونتیجه

288

قرعهکشیازطریقستادرفاهی،بهصورتپیغاماتوماسیونبهبرندگان،اطالعرسانیخواهد
شد .
-3مبلغوامدرحالحاضرمبلغ 50/000/000ریالبرایهرنفرمیباشدودرهرماه 40نفربه
قیدقرعهانتخابوبهبانکمعرفیمیشوند .
 -4سیستم ارائه خدمات بانک قرضالحسنه رسالت به صورت الکترونیکی است و بعد از
اعتبارسنجیوافتتاححساب،نرمافزارهمراهبانکواینترنتبانکرسالتبهآدرس:سایتبانک
Https: //rqbank.irبررویگوشیویاکامپیوتر،نصبخواهدشدونیازبهحضورفیزیکی
بهبانکنمیباشد .
 -5عالوهبرتسهیالتفوق،درراستایاستفادهازمزایایبیشتروامقرضالحسنه،میزانوام
دریافتی،بهمیانگینکارکردحسابشخصیافرادنیزبستگیخواهدداشت.بدینمعنیکهبر
اساسعملکردحسابشخصی،ماهیانهمیانگین20درصدبهمبلغوامدریافتیشمااضافهخواهد
شد.لذاپیشنهادمیگرددهمکارانارجمندنسبتبهافتتاححسابدربانکقرضالحسنهرسالت
اقدامنمایندوگردشمالیداشتهباشندتاازتسهیالتبیشتریاستفادهنمایند(.فرم  افتتاح
حسابدرستادرفاهیموجودمیباشد) .
توجه :1تماموامهایدریافتیبابهره(کارمزد)2درصدمیباشد .
توجه  :2درصورتیکههمکارانمحترمازقبلدریکیازشعببانکرسالتحسابداشته
باشند،طبقتفاهمنامهفیمابین،جهتدریافتتسهیالتوام،نیازیبهمراجعهبهشعبهندارندو
ازطریقخدماتاینترنتبانکمیتواننددرخواستالکترونیکیارسالنمایند .
توجه : 3آدرسسایتهایموردنیازجهتاعتبارسنجیوافتتاححسابغیرحضوریبهشرح
ذیلمیباشد .
افتتاح حساب https://customer.rqb.ir :
اعتبار سنجی https://imerat.com :
 -6جهت رفاه حال دانشگاهیان محترم ،افتتاح حساب به صورت گروهی در دانشکده ها و
واحدهای دانشگاه امکانپذیر می باشد( .از طریق مراجعه مسولین امور عمومی دانشکده و
واحدهایدانشگاهبهستادرفاهیدانشگاه(سرکارخانمبراتی)ومعرفینمایندهبانکرسالتبه
آنان) .
همکارانمحترمدرصورتداشتنهرگونهسوالیدراینخصوصمیتوانیدباشمارههای  09129155207آقای عابدینی
مسئوولگرایشآموزشعالیبانکرسالتو 09131950300آقای گرامیتماسحاصلفرمایید .
ستاد رفاهی دانشگاه 
منتشرشدهدردوشنبه15.مرداد 1397
بازدید 94910:
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 -5-6برنامه عملیاتی خدمات وامها و تسهیالت مالی کارکنان دانشگاه شیراز
 -1-5-6کارگروه خدمات وامها و تسهیالت مالی
فهرست اعضا
آقایابراهیمحافظی

رئیسکارگروهومدیراموراداری 

خانماعظماختیاری 

مدیرامورمالی 

دکترساسانمحسنزاده 

نمایندهستادرفاهیاعضایهیأتعلمی 

آقایابراهیمصفری 

کارشناسوام 

آقایعلیشببویی 

نمایندهشورایکارکنان 

آقایحسننیایش 

رئیساموراداریدانشکدهعلومتربیتیوروانشناسی 

آقایاحسانالماسی 

رئیساموراداریمعاونتدانشجویی 

خانمزهراابراهیمی 

صندوققرضالحسنه 

آقایاحمدطرازکار 

نمایندهکانونبازنشستگان 

آقایمیثممظلومی 

دبیرکارگروهورئیسادارهرفاهکارکنان 

 -2-5-6برنامه زمانبندی جلسات کارگروه
نام کارگروه

واموتسهیالتمالیو
اعتباری 

زمان و مکان جلسه

جلسه اول

جلسه دوم

تاریخ 

 1399/05/05

 1399/06/26

روزوساعت 

یکشنبه 9

یکشنبه 9

مکان 

طبقه 7

تاالردکترمصطفوی 

 -3-5-6فهرست پروژههای برنامه عملیاتی
پروژههایجاریبرنامهجامععملیاتیخدماتسالمتورفاهکارکناندانشگاهشیرازسال1400
گروهخدمات 
وامهاو 
تسهیالتمالی
جمع

ردیف 

نامپروژه 

بودجهپیشنهادی 
(میلیونریال) 

1

تقویت توان مالی پرداخت وام و تسهیالت صندوقهای
قرضالحسنهدانشگاه(بهعنوانقرضالحسنه) 

 4.000

2


تفاهم با بانک ها و مؤسسات مالی جهت ارائه تسهیالت
قرضالحسنهیاارزانقیمتبهکارکنان(بهعنوانسپرده) 
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 10.000
 14.000

 -4-5-6شناسنامه پروژههای برنامه عملیاتی
 -1-4-5-6حمایت از صندوقهای قرضالحسنه دانشگاه (خیرین و درآمد اختصاصی)
الف)اطالعاتعمومی :
نوعپروژه:جاری 

گروهخدمات:وامهاوتسهیالتمالی 

هدفپروژه :
افزایشسقفوامصندوقهایکوثروبقیها...تامبلغ500
میلیونریال(بهدلیلعضویتاکثریتکارکنان)وهمچنین
مدتبازپرداختمبلغاقساطوامتا60ماه 

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:دفترارتباطباخیرین 

مکاناجرایپروژه:دانشگاهشیراز 

زماناجرایپروژه :


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنانوبازنشستگاندانشگاهشیراز 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران3100:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:تمامیهمکارانیکهشرایطدریافتوامراداشتهباشند 

ج)جدولفعالیتها:
واحدسازمانی
تاریخشروع  تاریخپایان 
وفردمسئول 

ردیف 

نامفعالیت 

1

تصویبدرکارگروهسالمتورفاه 

2

توضیحات 

 99/07/15  99/07/01





تعیینوتأمیناعتبار،واریزبهحسابصندوقها   99/08/15  99/07/15









درجاطالعیهواعطایتسهیالت 

3



 99/08/15


د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 



کمکمالیهزینهبهصندوقکوثروبقیها ...

 2،000




جمع 
ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 

خیرین 




جمع 



305

و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
ردیف 

سطحرضایت 

فراوانی 

فراوانیتجمعی 

درصدفراوانی 

درصدفراوانیتجمعی 

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحاتتکمیلی:
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 -2-4-5-6تفاهمنامه اعطای تسهیالت با بانکها و مؤسسات مالی
الف)اطالعاتعمومی :
گروهخدمات:وامهاوتسهیالتمالی 

نوعپروژه:جاری 

هدفپروژه:افزایشکمیوکیفیخدماتتسهیالتمالیبهکارکنان تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :
شاغلوبازنشستهدانشگاه 
تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه :

مکاناجرایپروژه:دانشگاهشیراز 

زماناجرایپروژه :


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:تمامیکارکنانوبازنشستگاندانشگاه 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:بالغبر3700نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:بهتعدادمتقاضیان 

ج)جدولفعالیتها :
ردیف

نامفعالیت 

تاریخشروع 

تاریخپایان 

واحدسازمانی
وفردمسئول 

توضیحات 

1

تصویبدرکارگروهسالمتورفاه 

 1399/07/01

 1399/07/15





2

تنظیمتفاهمنامهوابالغبهبانک 

 1399/07/15

 1399/09/15





3

درجاطالعیهومعرفیبهرهبرداران 

 1399/09/15








د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 



بدونهزینه 







جمع 

ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 





جمع 
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و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
ردیف  سطحرضایت 

فراوانیتجمعی  درصدفراوانی 

فراوانی 

درصدفراوانیتجمعی 

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحاتتکمیلی :


بهعنواننمونهمیتوانبهشرایطبانکشرحبهاختصاراشارهکرد :
مبالغ به میلیون ریال

مبلغتوثیق زمانبازپرداخت

توضیحات

ردیف

عنوانطرح/شرایط

واریزاولیه

مبلغوام

درصدسود

1

میانگینگردشماهیانهدهمیلیاردریال

---

550

4%

0

36ماهه

2

طرحتودیع

10,000

17,000

2%

کلمبلغ

36ماهه

3

طرحتودیع

10,000

19,000

4%

کلمبلغ

36ماهه

4

طرحتودیع

10,000

24,000

8%

کلمبلغ

36ماهه

5

طرحتودیع

10,000

32,000

12%

کلمبلغ

36ماهه

6

طرحتودیع

10,000

24,000

8%

کلمبلغ

36ماهه

 7طرحاساتیدشهر(درقالب3کارتاعتباری)

---

1,500

18%

12%

حداکثر60ماهه واریزبهحساب

 8طرحاساتیدشهر(تعمیروبازسازیمسکن)

---

3,000

18%

12%

حداکثر60ماهه واریزبهحساب

---

2,000

18%

12%

حداکثر60ماهه واریزبهحساب

9

طرحاساتیدشهر(ودیعهمسکن)
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 -3-4-5-6تقویت توان مالی پرداخت وام و تسهیالت صندوق قرضالحسنه دانشگاه
الف)اطالعاتعمومی :
گروهخدمات:وامهاوتسهیالتمالی 

نوعپروژه:جاری 

هدفپروژه:افزایشسقفوامصندوقهایکوثروبقیها...تامبلغ 500تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :
میلیون ریال (به دلیل عضویت اکثریت کارکنان) و همچنین مدت
بازپرداختمبلغاقساطوامتا60ماه 
تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:مدیریتامور
مالی،صندوقهایقرضالحسنهدانشگاه 

مکاناجرایپروژه:دانشگاهشیراز 

زماناجرایپروژه :

ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنانوبازنشستگاندانشگاهشیراز 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران3100:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:تمامیهمکارانیکهشرایطدریافتوامراداشتهباشند 
ج)جدولفعالیتها :
واحدسازمانی
وفردمسئول 

توضیحات 

 1399/07/15  1399/07/01





تعیینوتأمیناعتبار،واریزبهحسابصندوقها   1399/08/15  1399/07/15









ردیف

نامفعالیت 

1

تصویبدرکارگروهسالمتورفاه 

2
3

تاریخشروع 

درجاطالعیهواعطایتسهیالت 

تاریخپایان 



 1399/08/15

د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 



کمکمالیهزینهبهصندوقکوثروبقیها ...

 2،000




جمع 
ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 

اعتباراتدانشگاه 




جمع 
و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
فراوانی 

فراوانیتجمعی 

درصدفراوانی 

درصدفراوانیتجمعی 

ردیف  سطحرضایت 
1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحاتتکمیلی:
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 -4-4-5-6آموزش بورس و سرمایهگذاری به کارکنان
الف)اطالعاتعمومی :
گروهخدمات:وامهاوتسهیالتمالی 

نوعپروژه:جاری 

هدفپروژه:افزایشآگاهیکارکناندرخصوصروشهای تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :
سرمایهگذاریدربورس 
تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهآموزشکارکنان 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاه،مدیریتنظارت
وارزیابی 

مکان اجرای پروژه :با توجه به شیوع بیماری کرونا به زماناجرایپروژه:آبانماه 99
صورتمجازیوبهمدت40ساعتبرگزارمیشود 

ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران1700:نفر(کارمندانرسمی،پیمانیوقراردادیواعضایهیأتعلمی) 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران500:نفر(کارمندانرسمی،پیمانیوقراردادیواعضایهیأتعلمی) 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه500:نفر 

ج)جدولفعالیتها :
ردیف

نامفعالیت 

تاریخشروع  تاریخپایان  واحدسازمانیو
فردمسئول 

توضیحات 

  99/07/15  99/07/01ادارهرفاهوبیمه 



1

طرحدرکارگروهسالمت
ورفاهدانشگاه 

2

طرحدرکارگروهآموزش
وتوانمندسازینیروی
انسانیدانشگاه 

 99/07/30  99/07/20

3

پیشنهادبهمدیریت
نظارتوارزیابیجهت
برگزاریدورهبرای
اعضایهیأتعلمی 

  99/07/30  99/07/20ادارهرفاهوبیمه  اجرایدورههایآموزشی
برایاعضایهیأتعلمی
برعهدهمدیریتنظارت
وارزیابیمیباشد 

ادارهآموزش
کارکنان 



4

مشخصنمودنمدرس
دوره 

 99/08/05  99/08/03

ادارهآموزش
کارکنان 



5

اعالمعمومیازطریق
اتوماسیوناداریجهت
اطالعاعضایغیر
هیأتعلمیوثبتناماز
طریقسوفا 

 99/08/12  99/08/03

ادارهآموزش
کارکنان 



6

برگزاریدوره 

 99/11/28  99/08/17

ادارهآموزش
کارکنان 

در8گروه 
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د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

حقالتدریسمدرس
دوره 

 200/000/000




جمع 

ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 







جمع 

و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
ردیف 

سطحرضایت 

فراوانی 

فراوانیتجمعی 

درصدفراوانی 

درصدفراوانیتجمعی 

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحاتتکمیلی :



311

 -5-4-5-6توسعه تسهیالت بانکهای ملت و صادرات به کارکنان
الف)اطالعاتعمومی :
نوعپروژه:جاری 

گروهخدمات:وامهاوتسهیالتمالی 

هدفپروژه :
استفادهازرسوبوگردشمالیحسابهایحقوقیکارکنانشاغلو
بازنشستهدانشگاهدربانکهایملتوصادراتجهتاخذتسهیالت 

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:مدیریتامورمالی 

مکاناجرایپروژه :

زماناجرایپروژه :

ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنانوبازنشستگان 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:بالغبر3700نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:تمامیهمکارانیکهشرایطدریافتوامراداشتهباشند 
ج)جدولفعالیتها:
ردیف 

نامفعالیت 

تاریخشروع 

تاریخپایان 

واحدسازمانیو
فردمسئول 

توضیحات 

1

تصویبدرکارگروهسالمتورفاه 

 1399/07/01

 1399/07/15





2

تنظیمتفاهمنامهوابالغبهبانک 

 1399/07/15

 1399/09/15





3

درجاطالعیهومعرفیبهرهبرداران 

 1399/09/15







د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 



بدونهزینه 







جمع 
ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 







جمع 
و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
ردیف  سطحرضایت 

فراوانی 

فراوانیتجمعی 

درصدفراوانی  درصدفراوانیتجمعی 

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحاتتکمیلی:نامهنگاریبهبانکملتجهتدریافتتسهیالتوهمچنینحذفضامنازطرفکارکنان
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 -6-4-5-6طرح تسهیالت پسانداز کارکنان
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فصل هفتم
خدمات مسکن و خانههای سازمانی
 -1-7مقدمه
در این فصل ابتدا فرآیند خدمات ارائه شده در بخش خدمات مسکن و خانههای سازمانی
مستندسازی گردید .سپس به منظور آگاهی از میزان رضایت کارکنان از خدمات این بخش
پرسشنامهای تهیهونتایج پاسخگویان استخراجوارائهگردید.درادامهبرای آشنایی باخدمات
سایر دانشگاههادراین بخش،خدماتارائهشدهبااستفادهازکاربرگدانشگاههاومراجعهبه
سامانههاوسایتهای مربوطهشناسایی وآوردهشدهاست.درانتهانیز برنامهعملیاتی تدوین
شدهتوسطکارگروهمربوطهدرشورایسالمتورفاهدانشگاهشیرازبههمراهشناسنامهپروژههای
اینبرنامهارائهگردیدهاست .

 -2-7فرآیند ارائه خدمات مسکن و خانههای سازمانی
 -1-2-7وامهای خرید و ودیعه مسکن اعضای هیأتعلمی
الف:وامخریدیاساختمسکن 
-1شرایطاعطایوامخریدیاساختمسکن 
-1-1عضوهیأتعلمیتماموقترسمیقطعییارسمیآزمایشی 
*تبصره :1بهاعضایهیأتعلمیدرحینمأموریتبهسایردستگاهها،مدتمرخصیبدون
حقوقوفرصتمطالعاتیوامتعلقنمیگیرد .
*تبصره:2پرداختوامبهاعضایهیأتعلمیدرحینمأموریتتحصیلیبالمانعاست .
-2-1عدماشتغالخارجازدانشگاه (بدونمجوزدانشگاه) 
-3-1عدماستفادهخودیاهمسرازامتیازاتزمینومسکن توسطتعاونیهایدانشگاهویا
خارجازدانشگاه 
-4-1عدمدریافتوامخریدمسکنازدانشگاه 
-2امتیازبندی :
 – 1-2مرتبهعلمی 
استاد 
دانشیار 
استادیار 
دانشور 
مربی 

7امتیاز 
5امتیاز 
 3امتیاز 
2امتیاز 
1امتیاز 
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-2-2وضعیتاستخدامی 
رسمی – قطعی
رسمی – آزمایشی
 -3-2سابقهکار :

5امتیاز 
2امتیاز 

بهازایهرسالسابقهخدمتتماموقت دردانشگاهشیراز 

 1امتیاز حداکثرامتیاز 30

سابقهکارخارجازدانشگاه(وزارتعلومتحقیقاتوفناوری)  هرسال5/0امتیاز 
 0امتیاز 

سابقهکاردرسایراداراتوارگانها 

*تبصره :سابقهکاراززمانانعقادقراردادهمکاریبادانشگاه شیرازمحاسبهمیشود 
-4-2سمتاجرایی(حداکثر15امتیاز) :
بهازایهرسال 1/5امتیاز 


هیأترییسهدانشگاهشیراز مدیراندانشگاهوروسایدانشکدههایدانشگاهشیراز بهازایهرسال 1امتیاز بهازایهرسال 0/5امتیاز 

سایرمسئولیتهایستارهدار 
-5-2تأهل 
2امتیاز 
 سرپرست 1امتیاز 
همسر1امتیاز 
فرزندبهازایهرنفر(فرزندانتحتتکفل) -6-2ایثارگری(حداکثر15امتیاز) 
5امتیاز 




فرزندشهید 2امتیاز 



بهازایهر6ماهجبهه 2امتیاز 


جانبازیبهازایهر10درصد 3امتیاز 



اسارتبهازایهر6ماه-7-2دورهانتظاردرصفنوبتوام 
 1امتیاز 

بهازایهرسال 

-8-2کسرامتیاز 
بهازایهرسالاستفادهازمنازلسازمانی 
2امتیاز 
 معالیآباد،صنعتوالکترونیک1امتیاز 

باجگاه0/5امتیاز 
 ساحلی-3مبلغوام:براساسمصوبههیأتامنایدانشگاهمبلغوامخرید یاساختمسکنجهتاعضای
هیأتعلمی350/000/000ریالمیباشد .
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*تبصره:1درصورتیکهمتقاضیقبالوامودیعهمسکندریافتنمودهباشدوباتوجهبهآیین
نامهوام،واجدشرایطدریافتوامخریدمسکنباشد،مابهالتفاوتتاسقف350/000/000ریال
پرداختخواهدشد .
*تبصره :2درصورتیکهوامگیرندهبازنشستهشود ویارابطهاستخدامیویبادانشگاهقطع
شودماندهوامازمطالباتنامبردهکسرخواهدشد،درغیراینصورتمبلغباقیماندهوامباید
بیمهگردد .
-4مدارکالزمجهتدریافتوام :
-1-4تکمیل تعهدنامهتوسطوامگیرندهوضامن 
-2-4گواهیکسرازحقوق یکنفرضامنشاغلازاعضای هیأتعلمیرسمی – قطعی
یارسمیآزمایشییاپیمانی 




ب:وامودیعهمسکن 
-1شرایطاعطایوامودیعهمسکن 
 -1-1عضوهیأتعلمیتماموقتدانشگاه(اعمازرسمیقطعی،رسمیآزمایشی،پیمانیو
قراردادی) 
*تبصره :1بهاعضایهیأتعلمیدرحینمأموریت بهسایردستگاهها،مدتمرخصیبدون
حقوقوفرصتمطالعاتیوامتعلقنمیگیرد .
*تبصره:2پرداختوامبهاعضایهیأتعلمیدرحینمأموریتتحصیلیبالمانعاست .
-2-1عدماستفادهازمنازلسازمانی 
 -3-1عدم استفاده خود یا همسر متقاضی از امتیازات زمین و مسکن دانشگاه،
تعاونیهایدانشگاهویاخارجازدانشگاه 
-4-1عدمدریافتوامودیعهمسکنازدانشگاه .
-2امتیازبندی :
 -1-2مرتبهعلمی 
7امتیاز 
5امتیاز 
 3امتیاز 
2امتیاز 
1امتیاز 

استاد 
دانشیار 
استادیار 
دانشور 
مربی 
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-2-2سابقهکار :
بهازایهرسالسابقهخدمتتماموقت دردانشگاهشیراز  1امتیاز حداکثرامتیاز 30
سابقهکارخارجازدانشگاه(وزارتعلومتحقیقاتوفناوری)  هرسال0/5امتیاز 
 0امتیاز 

سابقهکاردرسایراداراتوارگانها 

*تبصره :سابقهکاراززمانانعقادقراردادهمکاریبادانشگاه شیرازمحاسبهمیشود .
-3-2سمتاجرایی(حداکثر15امتیاز) :
 1/5امتیاز


 هیأترییسهدانشگاهشیرازبهازایهرسال مدیرانواحدهاوروسایدانشکدههایدانشگاهشیرازبهازایهرسال1امتیاز0/5امتیاز 

 سایرمسئولیتهایستارهداربهازایهرسال -4-2تأهل 
2امتیاز






 سرپرست1امتیاز






 همسر 1امتیاز 


 فرزندبهازایهرنفر(فرزندانتحتتکفل)
-5-2ایثارگری(حداکثر15امتیاز) 
5امتیاز 





فرزندشهید 2امتیاز 




بهازایهر6ماهجبهه 2امتیاز 



جانبازیبهازایهر10درصد 3امتیاز 




اسارت بهازایهر6ماه-6-2دورهانتظاردرصفنوبتوام 
 1امتیاز 

بهازایهرسال 
-7-2امتیازمنفی 

1امتیاز 

بهازایهرسالاستفادهازحقمسکن 


-3مبلغوام:براساسمصوبههیأتامنایدانشگاهمبلغوامودیعهجهتاعضایهیأتعلمی با
سابقهبیشتراز5سالمبلغ150/000/000ریالمیباشد .
مبلغوامودیعهجهتاعضایهیأتعلمی باسابقهکمتراز 5سالمبلغ 200/000/000ریال
میباشد .
*تبصره :1درصورتیکهوامگیرندهبازنشستهشود ویارابطهاستخدامیویبادانشگاهقطع
شودماندهوامازمطالباتنامبردهکسرخواهدشد ،درغیراینصورتمبلغباقیماندهوامباید
بیمهگردد .
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*تبصره2درصورتاستفادهازمنازلسازمانیبهازایهرسالاستفاده ،مبلغ 300/000/000
ریالازوامکسرخواهدشد .
-4مدارکالزمجهتدریافتوام :
-1-4تکمیل تعهدنامهتوسطوامگیرندهوضامن 
-2-4گواهیکسرازحقوق یکنفرضامنشاغلازاعضایهیأتعلمیرسمی-قطعییارسمی
آزمایشییاپیمانی 
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 -2-2-7وامهای ودیعه ،خرید و ساخت مسکن اعضای هیأتعلمی و غیرهیأتعلمی
عنوان:
پرداختوام(ودیعه،خریدوساختمسکن)بهاعضایهیاتعلمیوغیرهیأتعلمی 
هدف  :
پرداختوامقرضالحسنهدرجهتکمکبهتهیهمسکنهمکاران 
خدمت گیرندگان:
کلیهاعضایهیأتعلمیواعضایغیرهیأتعلمیدانشگاهشیراز 
خدمت دهندگان:
رئیسادارهرفاه-کارشناسرفاه(خانمصیاد) 
شرایط دریافت خدمت:
براساسدستورالعملواممسکنبراساسجدولزیربهاعضاوامتعلقمیگیرد:
وام
ودیعه 

وام
خرید 













رسمی 

خریدمسکن 

250،000،000

5،000،000





اعضایغیرهیأتعلمی  پیمانی 

خریدمسکن 

250،000،000

5،000،000





قراردادی  ودیعهمسکن 

100،000،000

2،000،000





نوعاستخدام 

اعضایهیأتعلمی 

نوعوام 

مبلغوام(ریال) 

مبلغاقساط
ماهیانه(ریال) 

15،000،000 350،000،000

رسمی 

خریدمسکن 

پیمانی 

ودیعهمسکن  4،000،000 *200،000،000

قراردادی  ودیعهمسکن  4،000،000 *200،000،000

*اینمبلغبرایاعضایدارایسنواتکمتراز5سالدردانشگاهشیرازبودهوبرایسنواتبیش
از5سال150،000،000ریالمیباشد .
تذکرات خیلی مهم:
تبصره :1اعضایهیأتعلمی درشرایطاستخدامرسمیدرصورتدریافتوامودیعهمسکن،
امکاندرخواستوامخریدمسکنراندارند .
تبصره :2اعضایهیأتعلمیدرصورتاستفادهازمنازلسازمانینمیتوانندمتقاضیوامودیعه
مسکنباشند .
تبصره : 3اعضایغیرهیأتعلمی درشرایطاستخدامرسمیوپیمانیدرصورتدریافتوام
ودیعهمسکن،امکاندرخواستوامخریدمسکنراندارند(.بجزدریافتکنندگانوامودیعه
مسکندرشرایطاستخدامپیمانیقبلاز )90/07/20
تبصره  :4مدت انتظار متقاضیان برای دریافت وام با توجه به محدودیت منابع مالی ،تعداد
متقاضیاندرصفواعتباراتموجوددرصندوقوامواقساطکسرشدهازدریافتکنندگانفعلی
تعیینمیشود .
*برایاطالعکاملازقوانینومقرراتمربوطبهقسمتمستنداتقانونیمراجعهفرمایید .
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شرح مراحل دریافت خدمت:
-1کلیهاعضایهیأتعلمیواعضایغیرهیأتعلمیدانشگاهشیرازکهدارایاحکاماستخدامی
دردانشگاهمیباشندمیتواننددرسامانهاداریومالیسوفاباتوجهبهمقرراتآییننامه وام
مسکن،ثبتنامانجام دهند.برایثبتنامازمسیرامکاناترفاهی،درخواستتسهیالتجدید،
انتخابگزینهموردنظر
-2امتیازبندیمتقاضیانتوسطسوفابراساسآییننامهواممسکنانجاممیشود .
-3باتوجهبهموجودیصندوقمسکن،تعدادنفراتیکهدریکسالمیتوانندازواماستفاده
کنندمشخصودراطالعیهایبااعالمامتیازکسبشده،معرفیمیشوند .
-4درابتدایهرماهبابازگشتاقساطوامگیرندگانقبلی،بهافرادیکهنوبتدریافتوامآنها
شدهنامهفراخواندریافتوامارسالوبهپیوستآنفرمتعهدنامهارسالمیشود .
تذکرمهم :درنامهفراخوان،توضیحاتکاملجهتتهیهوتکمیلوارسالمدارک
اعالممیشودوافرادنیازیبهمراجعهحضوریندارند .
-5مدارکدریافتیپسازبررسیتوسطکارشناسادارهرفاهدرصورتکاملبودنبههمراه
نامهایبرایپرداختوامبهمدیریتامورمالیارسالمیشود.
-6مدیریتامورمالیپسازدریافتمدارکازادارهرفاهنسبتبهپرداختوامبهحسابمتقاضی
وکسراقساطبهصورتماهیانهازحقوقاقداممینماید.
مستندات قانونی جهت دریافت وام مسکن:
 )1ماده94آییننامهاستخدامیاعضایهیأتعلمیمصوبه91/9/20
 )2ماده 70آییننامه استخدامیاعضایغیرهیأتعلمی مصوبهدوازدهمینصورتجلسهاز
یازدهمیننشستدورهششمدرتاریخ 97/4/10
 )3آئیننامهوامهایمسکنمصوبهیأترئیسهدانشگاه

مدت زمان انجام کار:
اینفرآیندباتوجهبهتدریجیبودندرطولسالانجاممیشود .
فرآیندویرایشدرخواستها،امتیازبندیواعالماسامیبرایهرسال2هفته 
فرآیندفراخوانوامبرایهرماه4روز 
فرآینددریافتمدارک،بررسی،وارسالنامهپرداختوامبرایهرنفر1ساعت(درصورتعدم
نقصمدارک) 
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 -3-7سنجش رضایت کارکنان از خدمات مسکن و خانههای سازمانی
آیا تفاوت معنی داری بین میزان رضایت کارکنان از خدمات مسکن وجود دارد؟
بر اساس جدول شماره 9باوجود آنکه میانگین رضایتکارکنان از منازل سازمانیساحلیو
کشاورزی()3/60ازمیزانرضایتآنانازوامودیعهوخریدمسکندانشگاه( )3/50باالتراست
امابراساس مقدار tبهدستآمده()1/07دردرجهآزادی93تفاوتمعنیداریبینمیزان
رضایتکارکنانازخدماتمربوطبهمسکنوجودندارد.بهعبارتیازهمهخدماتمسکنبه
میزانمشابهرضایتوجوددارد .
جدول  :1-7میانگین و انجراف استاندارد خدمات مسکن
میانگین انحرافاستاندارد

خدماتمسکن 
وامودیعهوخریدمسکندانشگاه

3/50

1/33

منازلسازمانیساحلیوکشاورزی

3/60

1/39

t
1/07

درجهآزادی  معنیداری تعداد
93

0/28

مسکن
مسکن

3.6
3.5
وام ودیعه و خرید مسکن دانشگاه

منازل سازمانی ساحلی و کشاورزی

نمودار  :1-7میانگین خدمات مسکن
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94

 -4-7خدمات مسکن و خانههای سازمانی در دانشگاهها
جدول  :2-7اطالعات مربوط خدمات مسکن و خانههای سازمانی در دانشگاهها
ردیف

نام دانشگاه

عنوان خدمت

توضیحات
تکمیلی

1

تهران 





2

اصفهان 





3

تربیتمدرس 

امکانخریدواحدمسکونیدرمنطقهشهرانباتسهیالتویژه 
واگذاریزمیندرمنطقهنشتارود 
پیشخریدمسکونیدرمنطقهپونک 
تسهیالتخریدوپروژهمسکونیمرواریدرسالت 

-



4

تبریز 





5

خواجهنصیرالدینطوسی 





6

شهیدبهشتی 





7

صنعتیاصفهان 

آییننامهبهرهبرداریازواحدهایمسکونیکویاساتید 



8

صنعتیامیرکبیر 





9

صنعتیشریف 





 10

عالمهطباطبایی 

-

واگذاریمسکنپروژهگیسونبهاعضایهیئتعلمیجوان 



 11

علموصنعتایران 

-

واگذاریزمیندرنشتارودچالوس 



 12

فردوسیمشهد 

 13

شیراز 

-
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 -1-4-7دانشگاه تربیت مدرس
اطالعیه خرید واحد مسکونی در منطقه شهران

خالصه خبر :امکانخریدواحدمسکونیدرمنطقهشهرانباتسهیالتویژهبرایکلیهکارکنان
دانشگاه
قابل توجه کارکنان محترم دانشگاه
اعضاء محترم هیأتعلمی و غیر هیأتعلمی
باهماهنگیهایبعملآمده،مقررشدهتعدادیواحدمسکونیواقعدرمنطقهشهراندراختیار
کارکنان محترم دانشگاه قرار گیرد .واحدهای مذکور تکمیل و قابل بهره برداری میباشد.
خواهشمند است پس از بررسی مشخصات و شرایط واحدهای مذکور ،نسبت به تکمیل فرم
درخواستخریدوتحویلآنبهاینادارهاقدامفرمایید.
نکات مهم:
دریافتوامقیدشدهدراطالعیه،منوطبهاحرازشرایطوامگیرندهتوسطبانکمسکنمیباشد.
برایخریدهرواحدصرفاامکاناستفادهازیکواموجودداردودرصورتیکهوامگیرندهقبالاز
بانکمذکوروامدریافتکردهباشد،امکاندریافت مجددوامرانخواهدداشت.اولویتخرید
واحدهاباهمکارانگرامیدانشگاهمیباشد،لذادرصورتامکاندرمراحلبعدنسبتبهمعرفی
سایرافراداقدامخواهدشد.خواهشمنداستدرخواستهایخودراحداکثرتا 96/3/2بهاین
ادارهتحویلفرمایید.
آدرسپروژه:شهران،خیابانکوهسار،خیابانفرهنگ،پروژهکوهسار
اطالعیهپروژهشهران
درخواستخریدواحددرشهران
اداره رفاه کارکنان دانشگاه
اطالعیه زمینهای نشتارود
قابلتوجههمکارانگرامی
به اطالع میرساند جلسه پاسخگویی به سواالت و اطالع رسانی کامل در خصوص زمینهای
نشتارودبرگزار میشود.ازکلیههمکارانیکهتمایلبهشرکتدراینجلسهدارندخواهشمند
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استدرتاریخ(97/08/23چهارشنبه)،بهسالنشکوئیدردانشکدهعلومانسانیمراجعهفرمایند.
ساعتبرگزاریجلسهساعت12الی13:30میباشد.
اداره رفاه دانشگاه
تسهیالت خرید واحد مسکونی پروژه مروارید رسالت در سه راه تهرانپارس
قابلتوجهاعضاءمحترمهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیدانشگاه
فایلاطالعیهتسهیالتخریدواحدمسکونیازپروژهمرواریدرسالتواقعدرسهراهتهرانپارس
(اعالمشدهازستادرفاهیوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری)ارسال میگردد.خواهشمنداست
ضمنمطالعهوبررسیشرایط،برایثبتنامبهاموراداریدانشکدهیاواحدخودمراجعهفرمایید.
ازمراجعهانفرادیبهادارهرفاهخودداریفرمایید.صرفاهمکارانگرامیساختمانمرکزی،برای
ثبتنامبهادارهرفاهمراجعهنمایند.پایانمهلتثبتنام 13خردادماه میباشد.بدیهیاست
امکانرسیدگیبهتقاضاهاییکهپسازاینتاریخارسالگردد،وجودنخواهدداشت.
شرایطفروشواحدها
جدولمشخصاتوقیمتپروژه
مشخصاتساختمان175واحدیمروارید3
با تشکر اداره رفاه
اطالعیه صندوق رفاهی اعضای هیأتعلمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
خالصهخبر
قابلتوجهکلیهاعضاءمحترمهیأتعلمیدانشگاهاحترامامطابقاطالعیهصندوقرفاهیاعضای
هیأتعلمیوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری(اطالعیهپیوست)امکانثبتناموپیشخریدواحد
مسکونیدرمنطقه،میدانپونک،بلوارسیمونبولیوار،جنبباشگاهنیرویانتظامیباشرایط
اعالمشدهفراهمشدهاست.لذاخواهشمنداستدرصورتتمایلمبالغدرجشدهدراطالعیهرا
بهحسابشماره 0311012853بانکتجارتشعبهاستادنجاتاللهیکد 054بنامصندوق
رفاهیاعضایهیأتعلمیواریزوفیشواریزیرابهشماره88575670فکسنمایند.درجآدرس
پستالکترونیکیوتلفنهمراهبررویفیشواریزیضروریمیباشد.مراحلواطالعاتبعدی
ازطریقسایتصندوقبهاطالعاعضاءخواهدرسید(.ثبتنامازطریقسایتامکانپذیرنمی
باشد)جهتدریافتاطالعاتبیشتربهسایت  www.srefahi-msrt.comمراجعهفرمایید.
تلفنتماس82234358-9ادارهرفاهوبازنشستگی 
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 -2-4-7دانشگاه صنعتی اصفهان
آیین نامه بهره برداری ازواحدهای مسکونی کوی اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان
آییننامهبهرهبرداریازواحدهایمسکونی 

 -3-4-7دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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 -4-4-7دانشگاه عالمه طباطبایی
شرایط واگذاری مسکن اعضای هیأتعلمی جوان دانشگاه ها
ستاد امور رفاهی اعضای هیأتعلمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری اقدام به تأمین مسکن
اعضایهیأتعلمی جواندانشگاههاوموسساتآموزشعالیمستقردرتهراننمودهاست.در
نخستیناقدام،تفاهمنامهایراباشرکتساختمانیکیسون(سهامیعام-بخشخصوصی)برای
خرید و احداثتعدادی محدودواحد مسکونی منعقد نموده است .با توجه به محدودیتهای
موجوددرتعدادواحدهایمسکونیپروژهسهمیهدرنظرگرفتهشدهبرایاعضایهیأتعلمی
دانشگاهعالمهطباطبائیحداکثر7نفرمیباشد،لذااعضایواجدشرایطکهمتقاضیثبتنامدر
اینطرح میباشند،تاتاریخ  1398/05/15درخواست خودراازطریق اتوماسیون اداری به
اداره رفاه کارکنان دانشگاهارسالنمایند.
شرایطواگذاری
مشخصاتپروژه
تاریخدرجخبر-1398/05/09:ساعتدرجخبر - 12:02:شمارهخبر9425:
 -5-4-7دانشگاه فردوسی مشهد
قابل توجه عموم دانشگاهیان گرامی
باپیگیریهایبهعملآمدهازسویادارهرفاهدانشگاهتربیتمدرسامکانخریدزمیندراستان
مازندران(شهرنشتارود)باشرایطزیربرایدانشگاهیانفراهمآمدهاست.خواهشمنداستضمن
مطالعه و بررسی شرایط خرید ،در صورت تمایل و کسب اطالعات بیشتر با شماره
 09228250410و 02182883134آقایابراهیمنژادرئیسادارهرفاهدانشگاهتربیتمدرس
تماسحاصلفرمایید .
آدرس زمینها:
اول :چالوس،نشتارود،آزارود،خیابانشهیدحسینی
دوم :چالوس،نشتارود،کترا،اولتالشهمحله،سمتراستخیابان
سوم :چالوس،نشتارود،نرسیدهبهنعمتآباد،مازابنسفال،سمتچپخیابان 
•

•
•

قطعاتبهصورت500متریا400متریهمراهباسندوجوازساختبهنامفردمتقاضی
تحویلخواهدشد .
همکارانمحترمدرصورتتمایلمیتوانندبرایهرسهقطعهمعرفیشدهثبتنامنمایند .
قیمتزمینمتری6،000،000ریالمیباشد.
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شرایط پرداخت :
%40پیشپرداختدرهنگامثبتنام%25،هنگامتحویلملکدوماهبعدازقسطنخست%25،
هنگامتحویلجوازساختکهسهماهبعدازتحویلملکمیباشد%10،هنگامتحویلسندکه
5ماهبعدازصدورجوازخواهدبود .
الزمبهذکراستقرعهکشیبرایجانماییقطعهخریداریشدهپسازپرداختقسطدومصورت
خواهدگرفت .
لطفادرصورتتمایلبرایثبتناماولیهفرمپیوستراتکمیلوحداکثرتاتاریخ1397/08/12
ازطریقفکسبهشماره82883294ارسالفرمایید.بدیهیاستپسازبهحدنصابرسیدن
تعدادمتقاضیان،شمارهحسابموردنظر وزمانواریزقسطنخستبهمتقاضیاناطالعرسانی
خواهدشد .
فرمثبتنام( )PDF
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 -5-7برنامه عملیاتی خدمات مسکن و خانههای سازمانی
 -1-5-7کارگروه خدمات مسکن و خانههای سازمانی
فهرست اعضا
آقایابراهیمحافظی

رئیسکارگروهومدیراموراداری 

آقایفرزادتوحیدی 

مدیرامورحقوقی،قراردادهاورسیدگیبهشکایات 

آقایعلیاصغراکرمی 

مدیرامورفنیونظارتبرطرحهایعمرانی 

آقایعلیحیدریان 

مدیرعاملتعاونیمسکنکارکنان 

آقایدکترمحمدحسینپور 

مدیرعاملتعاونیمسکنشماره2اعضایهیأتعلمی 

خانممرضیهصیاد 

کارشناسخانههایسازمانی 

آقایمحمدرضامتقیجهرمی–نمایندهشورایکارکنان 

رئیسکمیتهرفاهیواجتماعیشورایکارکنان 

آقایعلیالمع 

رئیسگروهتشکیالتوطبقهبندیمشاغل 

خانمزهرارودکی 

نمایندهکانونبازنشستگان 

دکترامینغالمحسینی 

نمایندهستادرفاهیاعضایهیأتعلمی 

آقایمیثممظلومی 

دبیرکارگروهورئیسادارهرفاهکارکنان 

 -2-5-7برنامه زمانبندی جلسات کارگروه
نام کارگروه

مسکنوخانههایسازمانی 

زمان و مکان جلسه

جلسه اول

جلسه دوم

تاریخ 

 1399/05/05

 1399/07/01

روزوساعت 

یکشنبه 11

سهشنبه 11

مکان 

طبقه 7

تاالردکترمصطفوی 

 -3-5-7شناسنامه پروژههای برنامه عملیاتی
پروژههای جاریبرنامهجامععملیاتیخدماتسالمتورفاهکارکناندانشگاهشیرازسال1400
گروه
خدمات 
مسکنو
خانههای
سازمانی
جمع

ردیف 

نامپروژه 

بودجهپیشنهادی 
(میلیونریال) 

1

تقویتتوانمالیپرداختوامخریدوودیعهمسکنکارکنان 

2

مجوزساختزمیندانشکدهدامپزشکیدربلوارمدرس 

0

3

مجوزساختزمینموزهتاریخطبیعی 

0

4


عقدقراردادبینوزارتینعتفوراهوشهرسازیباشرکتعمرانصدرا
درخصوصواگذاریزمینبهدانشگاهیان(طرحاقدامملیمسکن) 
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 10.000

0
 10.000

 -4-5-7شناسنامه پروژههای برنامه عملیاتی
 -1-4-5-7زمین موزه تاریخ طبیعی
الف)اطالعاتعمومی :
گروهخدمات:مسکنوخانههایسازمانی 

نوعپروژه:جاری 

هدفپروژه:تأمیننیازمسکنکارکناندانشگاهشیراز  تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :
(اعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمی) 
تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:تعاونیمسکنکارکنان 
شمارهیکدانشگاهشیراز 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه :
مدیریتسرمایهگذاری 
مدیریتطرحهایعمرانی 
مدیریتامورعمومیوپشتیبانی 

مکاناجرایپروژه:موزهتاریخطبیعی 

زماناجرایپروژه :


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنانوبازنشستگاندانشگاهشیراز(اعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمی) 

برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران700:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه250:نفر 
ج)جدولفعالیتها:
ردیف 

نامفعالیت 

تاریخ
شروع 

تاریخپایان 

واحدسازمانیوفرد
مسئول 

توضیحات 

1

جلسهبامدیریتدانشگاه 

  99/7/14  99/7/1تعاونیمسکن،ادارهرفاه 



2

انعقادتوافقنامهوقراردادبا
دانشگاه 

تعاونیمسکن،ادارهرفاه 



3

اخذمجوزازهیأتامناء 

  99/10/7  99/10/1تعاونیمسکن،ادارهرفاه 



اخذمجوزازسازمانهای
مسئولوخدماتی(شهرداری  99/12/25  99/11/1 ،تعاونیمسکن،ادارهرفاه 
اوقافونظاممهندسی) 



  99/12/15  99/12/1تعاونیمسکن،ادارهرفاه 



4

5

انجامفراخوانوثبتنام
متقاضی 

 99/8/1
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 99/8/7

د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

اخذمجوزو
ساخت 

تعداد250نفر 
هزینههرمترمربع40/000/000ریالخریدزمینوساخت 
(مترمربع)(مترمربعهرواحد)(نفر) 
متراژکلواحدها 250×100=25/000
ریال 25/000×40/000/000=1/000/000/000/000





جمع 

هـ)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 

 ---------



2

بودجهعمرانی 

 ---------



3

درآمداختصاصی 

 ---------



4

مشارکتبهرهبرداران 

1/000/000/000/000ریال 



5

سایر 





1/000/000/000/000------ریال 

جمع 

و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
ردیف  سطحرضایت 
1

فراوانی 

خیلیکم 

فراوانیتجمعی  درصدفراوانی 
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درصدفراوانی
تجمعی 


 -2-4-5-7زمین کلینیک دانشکده دامپزشکی
الف)اطالعاتعمومی :
گروهخدمات:مسکنوخانههایسازمانی 

نوعپروژه:جاری 

هدفپروژه:تأمیننیازمسکنکارکناندانشگاهشیراز(اعضای تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :
هیأتعلمیوغیرهیأتعلمی) 
شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

واحدسازمانیمسئولپروژه:تعاونیمسکنکارکنانشماره واحدهای سازمانی همکار پروژه :مدیریت
طرحهایعمرانی،مدیریتسرمایهگذاری،
یکدانشگاهشیراز 
مدیریتامورعمومیوپشتیبانی 
مکان اجرای پروژه :بلوار مدرس-زمین کلینیک دانشکده زماناجرایپروژه :
دامپزشکی 
ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنانوبازنشستگاندانشگاهشیراز(هیأتعلمیوغیرهیأتعلمی) 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران700:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه50:نفر 
ج)جدولفعالیتها:
ردیف 

نامفعالیت 

تاریخ
شروع 

تاریخپایان 

واحدسازمانیوفرد
مسئول 

توضیحات 

1

جلسهبامدیریتدانشگاه    99/07/30  99/07/15تعاونیمسکن،ادارهرفاه 



2

انعقادتوافقنامهوقرارداد
بادانشگاه 

  99/08/15  99/08/08تعاونیمسکن،ادارهرفاه 



3

اخذمجوزازهیأتامناء    99/10/07  99/10/01تعاونیمسکن،ادارهرفاه

4

اخذمجوزازسازمانهای
مسئولمثلشهرداری،
نظاممهندسی 

 99/12/25  99/11/01

5

انجامفراخوانوثبتنام
متقاضی 

 99/12/15  99/12/01



تعاونیمسکن،ادارهرفاه

تعاونیمسکن،ادارهرفاه



د)برآوردهزینهها :
ردیف 

1

عنوانهزینه 

توضیحات 

مبلغ(میلیونریال) 

تعداد50نفر 
هزینههرمترمربع40/000/000ریال 
خریدزمینوساخت 50

اخذمجوزاتوساخت 
50×100=5000نفر 
متراژکلواحدها5000مترمربع 
 5000×40/000/000=200/000/000/000


جمع 
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ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 

200/000/000/000ریال 



5

سایر 




200/000/000/000ریال 

جمع 

و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
ردیف  سطحرضایت 

فراوانی 

فراوانیتجمعی 

درصدفراوانی  درصدفراوانیتجمعی 

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحاتتکمیلی :
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فصل هشتم
خدمات بیمهها
 -1-8مقدمه
دراینفصلابتدافرآیندخدماتارائهشدهدربخشخدماتبیمههامستندسازیگردید.سپس
به منظور آگاهی از میزان رضایت کارکنان از خدمات این بخش پرسشنامهای تهیه و نتایج
پاسخگویاناستخراجوارائهگردید.درادامهبرایآشناییباخدماتسایردانشگاههادراینبخش،
خدماتارائهشدهبااستفادهازکاربرگدانشگاههاومراجعهبهسامانههاوسایتهای مربوطه
شناساییوآوردهشدهاست.درانتهانیزبرنامهعملیاتیتدوینشدهتوسطکارگروهمربوطهدر
شورایسالمتورفاهدانشگاهشیرازبههمراهشناسنامهپروژههایاینبرنامهارائهگردیدهاست .

 -2-8فرآیند ارائه خدمات بیمه
 -1-2-8بیمه شخص ثالث و بدنه
عنوان:
صدوربیمهنامهشخصثالثوبدنه 
هدف :
صدوربیمهنامهشخصثالثوبدنه 
خدمت گیرندگان:
کلیهکارکنانشاغلوبازنشستهدانشگاهشیرازبههمراهاعضایخانواده 
خدمت دهندگان:
کارشناسبیمهورفاه-امورمالی-بیمهسامان 
شرح مراحل انجام کار

• فردمتقاضیبامراجعهبهبیمهسامانمستقردردانشگاهدرخواستصدوربیمهنامه
میدهد
• بیمهسامان بیمهنامهفردمتقاضیراصادرمینماید.

• بیمهسامانطینامهایبهامورمالیدرخواستکسرحقبیمهازفیشحقوقیفرد
متقاضیمیدهد.
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اطالعات مورد نیاز (مستندات قانونی) صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه :
 تفاهمنامهفیمابینبیمهسامانودانشگاهشیراز
مدارک مورد نیازجهت صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه :
 بیمهنامهقبلی فیشحقوقیفرمهای مورد استفاده:
 ندارد 
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 -2-2-8بیمه درمان تکمیلی کارکنان جدیداالستخدام دانشگاه شیراز
عنوان:
ثبتنامبیمهدرمانتکمیلیکارکنانجدیداالستخدام 
هدف :
برقراریپوششبیمهدرمانتکمیلیبهکارکنانجدیداالستخدامدانشگاهشیراز 
خدمت گیرندگان:
کلیهاعضایهیأتعلمی واعضایغیرهیأتعلمی وکارکنانشرکتیجدیداالستخدامدانشگاه
شیراز 
خدمت دهندگان:
ادارهرفاه-کارشناسبیمهورفاه(جنابآقایفالحزاده) 
شرایط دریافت خدمت:
• حداکثر تا یکماهپسازاستخدام 
شرح مراحل انجام کار
• حداکثر تا یکماهپسازاستخدامفرصتدارندبهادارهرفاهمراجعهنماید.
• فرمتقاضانامهراازسایتدریافتوپسازتکمیلبه همراه سایر مدارکبهادارهرفاه
ارسالنمایند(نیازیبهمراجعهحضورینیست).

• ادارهرفاهطینامهبهبیمهساماندرخواستپوششجهتفردمینماید.
اطالعات مورد نیاز (مستندات قانونی):
 اطالعیهبیمهدرمانتکمیلیمدارک مورد نیاز:
 تکمیلفرمتقاضانامهکاغذیوحکمکارگزینی 
فرمهای مورد استفاده:
 فرمتقاضانامهکاغذی
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 -3-2-8بیمه درمان تکمیلی فرزندان تازه متولد و همسر (تازه ازدواجی)
عنوان:
ثبتنامبیمهدرمانتکمیلیفرزندانتازهمتولدوهمسر(تازهازدواجی)درطولقرارداد 
هدف :
برقراریپوششبیمهدرمانتکمیلیفرزندانتازهمتولدوهمسر(تازهازدواجی)دانشگاهشیراز 
خدمت گیرندگان:
کلیهبیمهشدگاندرمانتکمیلیدانشگاه 
خدمت دهندگان:
ادارهرفاه-کارشناسبیمهورفاه(جنابآقایفالحزاده) 
شرایط دریافت خدمت:
• حداکثر تا یکماهپسازتولدیاازدواج 
• برایفرزندانتازهمتولدپس از صدور شناسنامهاقدامشود.
شرح مراحل انجام کار
 حداکثر تا یکماهپسازتولدیاازدواجفرصتدارندبهادارهرفاهمراجعهنماید. فرمتقاضانامهراازسایتدریافتوپسازتکمیلبه همراه سایر مدارکبهادارهرفاهارسالنمایند(نیازیبهمراجعهحضورینیست).
 ادارهرفاهطینامهبهبیمهدرخواستپوششجهتفردمینماید.اطالعات مورد نیاز:
 اطالعیهبیمهدرمانتکمیلیمدارک مورد نیاز:
 تکمیلفرمتقاضانامهکاغذی جهتفرزندانتازهمتولد:کپیصفحهاولشناسنامهفرزندتازهمتولدوکپیصفحهاولودومشناسنامهسرپرست
 جهتهمسر(تازهازدواجی):کپیصفحهاولودومشناسنامهفردمتقاضیوهمسرش 
فرمهای مورد استفاده:
 فرمتقاضانامهکاغذی
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 -4-2-8بیمه درمان تکمیلی
عنوان:
ثبتنامبیمهدرمانتکمیلی 
هدف :
برقراریپوششبیمهدرمانتکمیلیبهکارکناندانشگاهشیراز 
خدمت گیرندگان:
کلیه اعضای هیأتعلمی و اعضای غیر هیأتعلمی وکارکنان شرکتیوبازنشستگان دانشگاه
شیراز 
خدمت دهندگان:
معاونتاداریومالی–کارگروهبیمهدانشگاه-مدیریتامورمالی-مدیریتاموراداری-اداره
رفاه-کارشناسبیمه(آقایفالحزاده) 
شرایط دریافت خدمت:
شرایطسوبسیددانشگاه،سطحتعهداتو...بهطورکاملدراطالعیهبیمهدرمانتکمیلی
درجگردیدهاست.
شرح مراحل انجام کار

• آنالیزضریبخسارتقراردادفعلی

• تشکیلجلساتکارگروهبیمهجهتتعیینسیاستهایکلیقراردادآتی
• استعالمقیمتازشرکتهایبیمهگر
• عقدقرارداد

• ابتدا در مهرماه یا آبانماه شرایط قرارداد از طریق اتوماسیون جهت همکاران ارسال
میگردد.

• همکاراندریکمقطعزمانیتعیینشدهکهمعموالیکهفته میباشد ،میتوانندبا
مراجعهبهسامانهسوفادرقسمتدرخواستبیمهدرمانتکمیلیثبتنامنمایند.
• اسامیمتقاضیانطیفایلیبهشرکتبیمهطرفقراردادارسالمیشود.

• پوششبیمهازتاریخاولآذرماهجهتفردمتقاضیبرقرارواطالعیهازسویادارهرفاه
منتشرمیشود .
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اطالعات مورد نیاز (مستندات قانونی):
 اطالعیهبیمهدرمانتکمیلی ماده2پیوست(4رفاهی)آییننامهاستخدامیاعضایهیأتعلمی ماده2پیوست(5رفاهی)آییننامهاستخدامیاعضایغیرهیأتعلمیمدارک مورد نیازجهت ثبت نام بیمه تکمیلی:
 شمارهشبابانکیواطالعاتشناسنامهمتقاضیان فرمهای مورد استفاده:
 تکمیلفرمدرخواستثبتنامدرسامانهسوفا
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 -5-2-8حذف فوت شدگان و افراد غیر تحت تکفل از بیمه تکمیلی
عنوان:
حذفبیمهدرمانتکمیلیفوتشدگانوافرادغیرتحتتکفل 
هدف :
حذفبیمهدرمانتکمیلیفوتشدگانوافرادغیرتحتتکفل 
خدمت گیرندگان:
کلیهبیمهشدگاندرمانتکمیلیدانشگاه 
خدمت دهندگان:
ادارهرفاه-کارشناسبیمهورفاه(جنابآقایفالحزاده) 
شرایط دریافت خدمت:
کلیهبیمهشدگاندرمانتکمیلیدانشگاه
شرح مراحل انجام کار

• فردسرپرستبامراجعهبهادارهرفاهدرخواستحذفرامیدهد .

• ادارهرفاهطینامهبهبیمهساماندرخواستحذفرااعالممینماید.
اطالعات مورد نیاز (مستندات قانونی):
 اطالعیهبیمهدرمانتکمیلی مدارک مورد نیاز:
 درخواستکتبیحذف  جهتمتوفیان:کپیرونوشتوفات جهتهمسر،فرزندوافرادغیرتحتتکفل:کپیصفحهاولودومشناسنامهفردغیرتحتتکفل

فرمهای مورد استفاده:
 ندارد 
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 -6-2-8پرداخت مابهالتفاوت خسارت بیمه تکمیلی جانبازان
عنوان:
پرداختمابهالتفاوتخسارتبیمهتکمیلیجانبازان 
هدف :
جهتتکریممقامشامخجانبازانگرامی،مابهالتفاوتخسارتبیمهتکمیلیکهخارجازتعهدات
قراردادبیمهتکمیلیدانشگاهمیباشد،ازمحلاعبتاراتتخصیصیافتهتوسطدانشگاهپرداخت
میگردد 
خدمت گیرندگان:
کلیهجانبازاندانشگاهشیراز 
خدمت دهندگان:
ادراهرفاه-کارشناسبیمهورفاه-امورعمومی 
شرح مراحل انجام کار
-

-

جانبازاندرهنگامتحویلمدارکدرمانیبهبیمهسامانازمدارککپیتهیهمیکنند.
بعدازاینکهخسارتدرمانیتوسطبیمهتکمیلیبهآنهاپرداختشددرصورتیکهبه
صورتکاملپرداختنشدهباشدکپیمدارکوتصویریازپروفایلپرداختیبیمهسامان
بهادارهرفاهتحویلمیدهد.
مدارکتوسطکارشناسبیمهدریافتوبررسیمیگردد.
مابهالتفاوتحسابرسیوطیحوالهبهامورعمویاعالممیشود.وپرداختمیشود .

اطالعات (مستندات قانونی):
 ماده13قانونجامعخدماترسانیبهایثارگران مدارک مورد نیاز:
 کپیمدارک کپیپروفایلپرداختیبیمهسامان
فرمهای مورد استفاده:
 ندارد 
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 -7-2-8صدور اولیه دفترچه بیمه خدمات درمانی
عنوان:
صدوراولیهدفترچهبیمهخدماتدرمانی 
هدف :
صدوردفترچهبیمهخدماتدرمانی 
خدمت گیرندگان:
کلیهاعضایهیأتعلمیواعضایغیرهیأتعلمیرسمیوپیمانیعضوصندوقبازنشستگیکشوری 

خدمت دهندگان:
ادارهرفاه-کارشناسبیمهورفاه(جنابآقایفالحزاده)-سازمانبیمهخدماتدرمانی 
شرایط دریافت خدمت:
کلیهاعضایهیأتعلمی واعضایغیرهیأتعلمی رسمیوپیمانیعضوصندوقبازنشستگی
کشوری
شرح مراحل دریافت خدمت:
 فردمتقاضیفرمصدوراولیه دفترچهبیمه خدماتدرمانیراازسایتدریافتوتکمیلمینماید .
 فرمتکمیلشدهراضمنمراجعهبهادارهرفاهبهکارشناسبیمه(جنابآقایفالحزاده)تحویلمیدهد .
 فرم توسط اداره رفاه تایید و فرد متقاضی همراه با مدارک مربوطه به یکی ازنمایندگیهای بیمه خدمات درمانیمراجعهودفترچهالکترونیکیصادرمیشود .
اطالعات مورد نیاز (مستندات قانونی) جهت صدور اولیه دفترچه بیمه خدمات درمانی:
ندارد .
مدارک مورد نیازجهت صدور اولیه دفترچه بیمه خدمات درمانی:
مدارک:
-

کپیصفحاتشناسنامه
یکقطعهعکس
فیشحقوقی
آخرینحکمکارگزینی

جهت آگاهی از اطالعات نمایندگیهای بیمه خدمات درمانی در استان فارس ،لینک
مربوطه را دنبال فرمایید.
فرمهای مورد استفاده:
 -فرمصدوراولیهدفترچهکارکناندولت
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 -8-2-8ابطال دفترچه بیمه خدمات درمانی
عنوان:
ابطالدفترچهبیمهخدماتدرمانی 
هدف :
ابطالدفترچهبیمهخدماتدرمانی 
خدمت گیرندگان:
کلیهاعضایهیأتعلمی واعضایغیرهیأتعلمی رسمیوپیمانیعضوصندوقبازنشستگی
کشوری 
خدمت دهندگان:
ادارهرفاه-کارشناسبیمهورفاه(جنابآقایفالحزاده)-سازمانبیمهخدماتدرمانی 
شرایط دریافت خدمت:
کلیهاعضایهیأتعلمی واعضایغیرهیأتعلمی رسمیوپیمانیعضوصندوقبازنشستگی
کشوری
شرح مراحل دریافت خدمت:
-

فردمتقاضیبهادارهرفاهمراجعهودرخواستابطالدفترچهبیمهرامیدهد.
اداره رفاه در سامانه ندا سازمان بیمه خدمات درمانی ،دفترچه فرد را کاندید ابطال
میکند.
فردمتقاضیبامراجعهبهبیمهخدماتدرمانیدفترچهراتحویلورسیدمربوطهرابه
ادارهرفاهتحویلمیدهد
ادارهرفاهرسیدرادرسامانهسوفاثبتمیکند .

اطالعات مورد نیاز (مستندات قانونی):
ندارد .
مدارک مورد نیاز:
 اصلشناسنامهفردیکهمیخواهددفترچهاشباطلشود آخریندفترچهبیمهفردیکهمیخواهددفترچهاشباطلشود فیشحقوقیجهت آگاهی از اطالعات نمایندگیهای بیمه خدمات درمانی در استان فارس ،لینک
مربوطه را دنبال فرمایید.
فرمهای مورد استفاده:
 ندارد 
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 -9-2-8صدور اولیه دفترچه بیمه خدمات درمانی
عنوان:
صدوراولیهدفترچهبیمهخدماتدرمانی 
هدف :
صدوردفترچهبیمهخدماتدرمانی 
خدمت گیرندگان:
کلیهاعضایهیأتعلمی واعضایغیرهیأتعلمی رسمیوپیمانیعضوصندوقبازنشستگی
کشوری 
خدمت دهندگان:
ادارهرفاه-کارشناسبیمهورفاه(جنابآقایفالحزاده)-سازمانبیمهخدماتدرمانی 
شرایط دریافت خدمت:
کلیهاعضایهیأتعلمی واعضایغیرهیأتعلمی رسمیوپیمانیعضوصندوقبازنشستگی
کشوری
شرح مراحل دریافت خدمت:
 فردمتقاضیفرمصدوراولیهدفترچهبیمهخدماتدرمانیراازسایتدریافتوتکمیلمینماید.
 فرمتکمیلشدهراضمنمراجعهبهادارهرفاهبهکارشناسبیمه(جنابآقایفالحزاده)تحویلمیدهد.
 فرم توسط اداره رفاه تایید و فرد متقاضی همراه با مدارک مربوطه به یکی ازنمایندگیهای بیمه خدمات درمانیمراجعهودفترچهالکترونیکیصادرمیشود .
اطالعات مورد نیاز (مستندات قانونی) جهت صدور اولیه دفترچه بیمه خدمات درمانی:
ندارد .
مدارک مورد نیازجهت صدور اولیه دفترچه بیمه خدمات درمانی:
مدارک:
-

کپیصفحاتشناسنامه
یکقطعهعکس
فیشحقوقی
آخرینحکمکارگزینی

جهت آگاهی از اطالعات نمایندگیهای بیمه خدمات درمانی در استان فارس ،لینک
مربوطه را دنبال فرمایید.
فرمهای مورد استفاده:فرمصدوراولیهدفترچهکارکناندولت
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 -10-2-8افزایش عائله بیمه خدمات درمانی
عنوان:
افزایشعائلهبیمهخدماتدرمانی 
هدف :
صدوردفترچهبیمهخدماتدرمانیجهتعائلهجدید 
خدمت گیرندگان:
کلیهاعضایهیأتعلمی واعضایغیرهیأتعلمی رسمیوپیمانیعضوصندوقبازنشستگی
کشوری
خدمت دهندگان:
ادارهرفاه-کارشناسبیمهورفاه(جنابآقایفالحزاده)-سازمانبیمهخدماتدرمانی 
شرایط دریافت خدمت:
تبصره:جهتصدوردفترچهفرزندانتازهمتولد،بعدازصدورشناسنامهاقدامنمایید .
شرح مراحل دریافت خدمت:
-

فرد متقاضی با مراجعه به اداره رفاه در خواست صدور دفترچه بیمه جهت عائله
میدهد 
سپسفرمافزایشعائلهدفترچهبیمهراتکمیلمینماید 
فرمتوسطادارهرفاهتاییدواطالعاتدرسامانهسوفاوسامانهبیمهخدماتدرمانی
بروزرسانیمیشود .
فردمتقاضیفرمتاییدشدهرابههمراهمدارکمربوطهبهنمایندگیبیمهخدمات
درمانیتحویلودفترچهبیمهالکترونیکیصادرمیشود.

اطالعات مورد نیاز (مستندات قانونی) جهت افزایش عائله بیمه خدمات درمانی:
 نداردمدارک مورد نیازجهت صدور اولیه دفترچه بیمه خدمات درمانی:
 کپیصفحاتشناسنامهعائله(فرزند،همسر،پدر،مادر،نوه،خواهروبرادر)  یکقطعهعکسعائله(فرزند،همسر،پدر،مادر،نوه،خواهروبرادر) فیشحقوقیسرپرستجهت آگاهی از اطالعات نمایندگیهای بیمه خدمات درمانی در استان فارس ،لینک
مربوطه را دنبال فرمایید.
فرمهای مورد استفاده:
 فرمافزایشعائلهکارکناندولت 
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 -11-2-8پرداخت خسارت بیمه عمر
عنوان:
پرداختخسارتبیمهعمر 
هدف:
وراثبتوانندمبلغبیمهعمرمتوفیرادریافتنمایند 
خدمت گیرندگان:
وراثفردمتوفی(اعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیرسمی،پیمانیوقراردادی) 
خدمت دهندگان:
رئیس اداره رفاه   -کارشناس بیمه و رفاه (آقای فالح زاده) – مدیریت امور مالی -سازمان
بازنشستگی 
شرح مراحل انجام کار:
-

-

وراثمتوفیبامراجعهبهادارهرفاهمدارکموردنیازجهتبازپرداختخسارتراتحویل
میدهند.
وراثمتوفیبامراجعهبهدبیرخانه-قسمتتکثیر-اصلکارتملیواصلرونوشترا
اسکننماید.
مدارکبههمراهفرمپرداختسرمایهبیمهعمروحادثهکهتوسطکارشناسادارهرفاه
تنظیمشدهوفایلحاویاسکنکارتملیورونوشتوفاتونامهاموراداریبهسازمان
بازنشستگیارسالمیشود.
سازمان بازنشستگی بعد از بررسی اسناد حواله خسارترا برای دانشگاه شیراز ارسال
مینماید
وراثبامراجعهبهاموراداریحوالهرادریافتنمودهوبهمراهفرماستفادهکنندهازبیمه
عمرکهدرپروندهپرسنلیفردمتوفیمیباشدبهامورمالیمراجعهمینماید(درصورتیکه
فرماستفادهکنندهقبالتوسطفردتنظیمنشدهباشدمبنایپرداختخسارتبهوراث
برگانحصاروراثتمیباشد ).

اطالعات مورد نیاز (مستندات قانونی) جهت دریافت خسارت بیمه عمر:
 قراردادبیمهعمروحادثهمدارک مورد نیازجهت دریافت خسارت بیمه عمر:
-1کپیبرابراصلگواهیپزشکیقانونی 
-2کپیبرابراصلکارتملی 
-3کپیبرابراصلرونوشتوفات 
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-4کپیبرابراصلتمامصفحاتشناسنامهمتوفی 
-5درصورتیکهعلتفوت،حادثهباشدعالوهبرمدارکفوق،گزارشمشروححادثهازنیروی
انتظامی 
ضمناوراثدرزمانمراجعهجهتارائهمدارکاصلکارتملیمتوفیواصلگواهیوفات
جهتاسکنهمراهداشتهباشند .
همچنیندفترچهبیمهمتوفیدرنمایندگیبیمهخدماتدرمانیابطالورسیدآنتحویل
گردد .
فرمهای مورد استفاده:
 -فرماستفادهکنندهازبیمهعمردرصورتنبودنبرگانحصاروراثت
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 -3-8سنجش رضایت کارکنان از خدمات بیمهها
بیمهها (شخص ثالث و بدنه)
آیا تفاوت معنیداری بین میزان رضایت کارکنان از خدمات بیمه (شخص ثالث و بدنه) وجود دارد؟

براساسجدولشماره11باالترینمیانگینرضایتکارکنانازخدمات"بیمهها"مربوطبهنحوه
برخوردارائهدهندگانخدمت()4/08وپایینترینمیانگینمربوطبهرضایتازتخفیفاتو
اقساط()3/14است .
جدول  :1-8میانگین خدمات بیمه
بیمهها(شخصثالثوبدنه)

میانگین

نحوهبرخوردارائهدهندگان

 4/08

فرآیندوراحتیدریافتبیمهنامه

3/80

اطالعرسانیبهکارکنان

3/50

مناسببودنشرکتبیمهگر

3/25

مناسببودنتعهدات

3/23

تخفیفاتواقساط

3/14



بیمه ها(شخص ثالث و بدنه)
بیمه ها(شخص ثالث و بدنه)

3.14

3.23

تخفیفات و اقساط

مناسب بودن

3.8

3.5

3.25

مناسب بودن شرکت اطالع رسانی به
بیمه گر

تعهدات

4.08

فرایند و راحتی نحوه برخورد ارائه
دریافت بیمه نامه

کارکنان

نمودار  :1-8میانگین خدمات گردشگری اقامت و رستورانها

دهندگان



جدولشماره12نشانمیدهدکهباتوجهبهمجذورخیبهدستآمده()67دردرجهآزادی5
تفاوتمعنیداریبینمیزانرضایتکارکنانازخدماتمربوطبهبیمهدرسطح0/0001وجود
دارد .
جدول  :2-8میانگین نمونه تکی
تعداد 
 125

مجذورخی  درجهآزادی  معنیداری 
 67

5
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 0/0001

 -4-8خدمات بیمهها در دانشگاهها
جدول  :3-8اطالعات مربوط خدمات بیمهها در دانشگاهها
ردیف

نام دانشگاه

1

تهران 

2

اصفهان 

3

تربیتمدرس 

عنوان خدمت

توضیحات
تکمیلی

-

بیمهآتشسوزی 
بیمهحوادثبیمهایران 
بیمهعمروسرمایه 
بیمهشخصثالثخودرو 



-

بیمهعمروحوادث 






4

تبریز 

-

بیمهبدنهوشخصثالثخودرو 
بیمهعمروسرمایهگذاری 



5

خواجهنصیرالدینطوسی 

-

بیمهشخصثالثخودرو 



6

شهیدبهشتی 

-

بیمهعمر 
بیمهآتشسوزی 
بیمهعمروحوادثتکمیلی 
بیمهخودرو(بدنهوشخصثالث) 



7

صنعتیاصفهان 

-

بیمهخودرو(بدنهوشخصثالث) 



8

صنعتیامیرکبیر 

9

صنعتیشریف 

 10

عالمهطباطبایی 

 11

علموصنعتایران 

-

بیمهمسئولیت 
بیمهعمروحوادثدانا 



-

بیمهمسئولیت 
بیمهآتشسوزی(رایگان) 



-

بیمهشخصثالثوبدنهخودرو(بیمهدانا) 
بیمهعمروحوادثدانا 
بیمه عمر و حوادث صندوق بازنشستگی
کشوری 



-

بیمهعمروحادثه 



 12

فردوسیمشهد 





 13

شیراز 
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 -1-4-8دانشگاه تهران
بیمه حوادث تکمیلی(بیمه اختیاری)
بیمهگر:شرکتسهامیبیمهایرانمجتمعخدماتبیمهایشهیدمطهری
تاریخشروعوانقضاقرارداد 97/08/01:لغایت98/07/30
موضوعقراردادبیمهحوادثتکمیلی :عبارتستازهرواقعهناگهانیناشیازعاملخارجیاست
کهبدون ارداه بیمهشدهدرمدتطولسالقراردادرخمیدهدومنجربهفوتیانقصعضویا
ازکارافتادگیدائمباجزئیبیمهشدهاصلیمیگردد.
حقبیمه :مبلغحقبیمههرماهبااحتساب9درصدمالیاتبرارزشافزودهبابتبیمهشدهاصلی
32.886ریالمیباشد.
میزانتعهداتقرارداد:
پرداختغرامتبیمهدراثرفوتبهعلتحادثه  1.750.000.000:ریال
پرداختغرامتنقصعضوباازکارافتادگیدائمکلییاجزئیناشیازحوادثمشمولبیمهبرای
هریکازبیمهشدگاندرطولمدتقراردادحداکثر  1.100.000.000ریال طبقجداولنقص
عضومحاسبهوپرداختمیگردد.
حداکثرسنبیمهشدگان :درقراردادبیمهعمرزمانیحداکثر75سالمیباشد.
نکتهمهم:
الزمبهذکرمیباشددرفوتیانقصعضوهریکازبیمهشدگانمراتبازطریقمکاتبهدر
اتوماسیوناداریازطریقواحد مریوطه حداکثرظرفمدت 10روزازتاریخفوتبهایناداره
کلاعالمگردد.
مدارکموردنیازجهتپرداختخسارتدرصورتفوتبراثرحادثه :
 فتوکپیبرابراصلخالصهرونوشتوفاتصادرهازادارهآمار. گواهیپزشکقانونییاآخرینپزشکمعالجمبنیبرعلتفوت. گزارشمشروححادثه(تأییدشدهتوسطمراجعذیصالح) فتوکپیبرابراصلتمامصفحاتشناسنامهوکارتملی. تصویرحکموآخرینفیشحقوقیمتوفی. ارائهفرمتعییناستفادهکنندگانسرمایهبیمهنامه(عمروحوادث)*الزامیاستکلیهتصاویرمدارکفوقتوسطدفاتراسنادرسمیبرابراصلشود* .
مدارکموردنیازجهتپرداختخسارتدرصورتنقصعضوباازکارافتادگیدائمکلییاجزئی :
 گواهیاولینمرجعدرمانیمبنیبرشرحصدماتواردهومعالجاتانجامشده. گواهیپزشکمعالجمبنیبرپایانمعالجات(طولدرمان)وغیرقابلعالجبودننقصعضوو تکمیلنمودنفرمگواهیپزشکمعالج(درصورتبروزحادثه)
 -گزارشمشروححادثه(تأییدشدهتوسطمراجعذیصالح)
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 اصلیافتوکپیبرابراصلتمامصفحاتشناسنامهوکارتملی.بیمه عمر تکمیلی(بیمه اختیاری)
بیمهگر:شرکتسهامیبیمهایرانمجتمعخدماتبیمهایشهیدمطهری
تاریخشروعوانقضاقرارداد 97/08/01:لغایت98/07/30
موضوعقراردادبیمهعمرتکمیلی :عبارتستازبیمهعمرزمانی(فوتبههرعلت)طبقمفاد
قرارداد فی مابیندانشگاهتهرانوبیمهایراندرطولسالقراردادمیباشد.
حقبیمه :مبلغحقبیمههرماهبا احتساب 9درصدمالیاتبرارزشافزودهبابتبیمهشده
اصلی  165.317ریالمیباشد.
میزان تعهدات قرارداد :پرداخت غرامت بیمه عمر زمانی در طول سال قرارداد
مبلغ  650.000.000ریالمیباشد.
حداکثرسنبیمهشدگان :درقراردادبیمهعمرزمانیحداکثر70سالمیباشد.
نکتهمهم:
الزمبهذکرمیباشددرفوتهریکازبیمهشدگانمراتبازطریقمکاتبهدراتوماسیوناداری
ازطریقواحدمربوطهحداکثرظرفمدت10روزازتاریخفوتبهاینادارهکلاعالمگردد.
مدارکموردنیازجهتپرداختخسارت:
 فتوکپیبرابراصلخالصهرونوشتوفاتصادرهازادارهآمار. گواهیپزشکقانونییاآخرینپزشکمعالجمبنیبرعلتفوت. فتوکپیبرابراصلتمامصفحاتشناسنامهوکارتملی. تصویرحکموآخرینفیشحقوقیمتوفی. ارائهفرمتعییناستفادهکنندگانسرمایهبیمهنامه(عمروحوادث)الزامیاستکلیهتصاویرمدارکفوقتوسطدفاتراسنادرسمیبرابراصلشود.
بیمه آتش سوزی
آتشسوزیخطربالقوهایکههموارهانسانوفعالیتهایاوراتهدیدمینمایدبااینتفاوتکه
درعصرامروزبیشازبیشبهشدتویرانگریآنافزودهشدهاستلذاباتوجهبهمطرحبودن
آتشبهعنوانعاملیویرانکنندهوازبینبرندهوشرایطمناسبباحقبیمهبسیارناچیز
ضرورتخریداینبیمهنامهبهشدتتوصیهمیگرددبهویژهدرکالنشهرهاییمانندتهرانکه
نظارتجدیدرزمانساختسازساختمانهایجدیدوهمچنینعدمرعایتمواردایمنیدر
سازههایقدیمیصورتنمیپذیرد .
تعریفقراردادبیمهآتشسوزی 
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توافقیبینبیمهگذاروازیکطرفبیمهگرکهدرقبالدریافتحقبیمه،خسارتواردهبه
بیمهگذاررادرصورتوقوعخطراتبیمهشده،کهمنجربهواردآمدنخسارتبهموردبیمه
شود،درحدودتعهداتخود(سرمایهموردبیمه)وبرایدورهزمانمعینجبرانمینماید .
بیمهآتشسوزیشاملدودستهمیباشد :
–1خطراتاصلیکهجزوالینفکبیمهنامهمیباشدشامل:بیمهآتشسوزی،صاعقه،انفجار 
 -2خطراتاضافیکهبایدپوششآنهارابهصورتجداگانهخریدارینموددرواقعمؤثرترین
عاملدرتعیینقیمتنهاییحقبیمهآتشسوزیبانرخجداگانهوفرانشیزمیباشدکهشامل:
زلزله،سیلوطغیان،طوفانوتندباد،ترکیدگیلوله،ضایعاتبرفوباران،سقوطهواپیمایا
هلیکوپتر،شکستشیشه،سرقتیاشکستحرز،هزینهپاکسازیوبرداشتضایعات،ریزش
کوهوسقوطبهمن،ریزشسقفناشیازسنگینیبرف،نشستدستگاهآبافشان،مسئولیت
خسارتناشیازانفجاروآتشسوزیواردشدهبههمسایگان 
قابلتوجههمکارانارجمنددانشگاهی،هماهنگیهایالزمباشرکتبیمهدرخصوصبیمهآتش
سوزیمنازلدردورهبعدیقرارداد،لحاظمیگردد .
بیمه عمر و سرمایه گذاری(مان)
بیمهعمروسرمایهگذاریدرواقعیکسرمایهگذاریمطمئنباسودتضمینیاستکهعالوه
برپرداختسودعلیالحساببهسپردهگذاری،شاملپوششهایبیمهایبسیارزیادیمیباشد
ایننوعبیمهیکیازپرطرفدارتریننوعبیمهدرسراسرجهانمیباشدکهبااضافهنمودنیک
برنامهسرمایهگذاریامنبهبیمهعمربلندمدتروزبهروزطرفدارانبیشتریرابهخودجلب
مینمایددراینطرحافرادباپرداختحقبیمهبهصورت (سالیانه-ششماههوسهماهه) عالوه
برتأمینمنابعالزمبهتشکیلسرمایهبرایآیندهازامکاناتپوششهایبیمهعمرنیزبرخوردار
میگردند.
اینبیمهنامهابزاریستمناسبجهتمحافظتاززندگیخودتانوکسانیکهدوستشاندارید.
مزایایبیمهعمروسرمایهگذاری مان :
-1عدممحدودیتسنیوامکانخریدبیمهنامهازبدوتولد .
-2انعطافپذیری–دربیمهزندگیمانشمامیتوانیدهرزمانکهمایلیددرطولقرارداد،کلیه
شرایطبیمهنامهاعمازحقبیمه،مدتقرارداد،نحوهپرداختوپوششهارابهمیزاندلخواه
تغییردهید .
-3برداشتازبیمهنامه–اندوختهریاضی بوجود آمدهدرحساببیمهایبیمهزندگیمانمتعلق
بهخودشمامیباشدودرمواقعضروریمیتوانیدازحسابخودبهصورتنقدووامبرداشت
نماید .
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-4حفظارزشسرمایهدرمقابلتورم–شمامیتوانیدبخشمهمیازآثارتورموکاهشارزش
پولرابااستفادهازمکانیزمتعدیلسرمایهوحقبیمهدراینبیمهنامهجبرانکنیدکهارزش
مبلغدریافتیشمادرپایانمدتبیمهنامهحفظگردد .
 -5پوششرایگانحادثه–دربیمهزندگیمانفوتدراثرحادثهراحدفاصلدرخواستثبت
بیمهنامهتازمانصدورآنبهصورترایگانبیمهمینماید .
 -6ضمانتنامه– بیمهزندگیماناینقابلیتکهبهتدریجاندوختهحاصلازسرمایهگذاری
شماتبدیلبهضمانتنامهایمعتبرمانندسایراسنادمالیدرمعامالتکاروزندگیشماگردد .
 -7معافیتمعامالتی– سرمایهبیمهشمابههرمیزان،ازمعافیتمعامالتیبرخورداراستو
همچنینمبلغقابلپرداختدرصورتفوتبهذینفعان،تابعقانونارثنخواهدبود .
-8سودمشارکت–اینسودهمانسودحاصلازسرمایهگذاریشرکتبیمهاست.درنهایت
بیمه گذار بایکدرصدیسودروبرواستکهایندرصدمجموعسودتضمینیومشارکتمنافع
استمجموعایندوسودمعموالباالی20درصدمیباشد .
-9امکاندریافتوامازسالدومتاسقف90درصدارزشبازخریدی .
-10امکاندریافتبازنشستگییامستمریدرپایانمدتبیمهنامه .
-11معافیتازپرداختحقبیمهدرصورتازکارافتادگیتاپایانمدتبیمهنامه .
 -12امکانبازخریدبیمهنامهبدونمحدودیتزمانیبیمهباپرداختسودهایبیمهنامهتاآن
زمان .
جهتدانلود جدولبیمهیزندگی مان برایفرد30سالهبااعمالپوششهایفوت،نقصعضو،
امراض خاص و سرطان ،معافیت و مستمری و افزایش  10درصد سالیه حق بیمه و سرمایه
فوت کلیککنید .
جدولپیشنهادیشمابانرخحقبیمهانتخابیقابلارائهمیباشدکهطیتماسبامشاورهمورد
نظراطالعاتکاملدراختیارشماقراردادهمیشود 
محل صدور بیمه نامه :مشاوره و صدور بیمه نامه توسط کارشناس مربوطه در محل استقرار
کارشناسانبیمهایراندردانشگاهتهران 

بیمه نامه اتومبیل
بیمهاتومبیل،جبرانکنندهخسارتهایناشیازحوادثرانندگیازجمله:تصادف،آتشسوزی
وسرقتبهاتومبیلبیمهشده،سرنشینانواشخاصثالثمیباشدبراساسقانونکلیهدارندگان
وسایلنقلیهموتوریزمینیموظفند،مسئولیتخودرادرقبالاشخاصثالثبیمهنمایندلذا
بیمهنامهشخصثالثبهمنظورحمایتاززیاندیدگانناشیازحوادثرانندگیاجباریاعالم
شدهاستوتوصیهمیگردددارندگانوسایلنقلیهتقاضایخریدبیمهنامهباتعهداتجانی
مناسبوکافیخریدارینمایند.کهاینبیمهنامهدونوعخسارتواردهراجبرانمینماید.
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(بیمه نامه شخص ثالث)
 -1خسارتهایمالی:شاملکلیهخسارتهاییمالیمیباشدکهازمحلمسئولیترانندهدر
حوادثرانندگی،متوجهاشخاصثالثمیگرددمانندخسارتواردهبهاشخاصثالثناشیاز
تصادف،سقوط،آتشسوزییاانفجاروسیلهنقلیه .
-2خسارتهایجانی:کلیهخسارتهاوغرامتهایجانیشامل:فوت،نقصعضو،ازکارافتادگی
جزئیودائموهمچنینهزینههایپزشکیکهدراثرحادثهرانندگیایجادمیگرددوباتوجهبه
آرایصادرهتوسطمحاکمقضائیازمحلبیمهنامهجبرانمیگردد.

(بیمه نامه بدنه)
بیمهبدنهاتومبیلبرخالفبیمهثالثاختیاریاستوشاملوسیلهنقلیهمیباشدکهبیمهگذار
میتواندباپرداختمبلغمشخصیبهعنوانحقبیمهوسیلهنقلیهخودرادرقبالخطراتیکه
ممکناستبرایخودرو بوجود آیدبیمهنمایدوخطراتتحتپوششبیمهبدنهبهدودسته
خطراتاصلیوفرعیتقسیممیگردد .
-1خطراتاصلی–سرقتکلیاتومبیل،خساراتیکهدرحیننجاتوانتقالرخمیدهد،آتش
سوزی،انفجار،صاعقه 
-2خطراتاضافی–بیمهگذارمیتواندباپرداختحقبیمهبیشترازپوششهایاضافیبرخوردار
گرددشامل:شکستشیشه،نوساناتبازار،هزینهتوقفخودرودرزمانحادثه،پوششحذف
فرانشیز،پاشیدنرنگواسید،پرداختهزینه ایاب و ذهاب،سرقتلوازموقطعاتخودرو،جبران
خسارتدرزمانوقوعسیل،زلزلهوفورانآتشفشان،پوششحذفاستهالک،خسارتواردهبر
بدنهخودروکشیدنمیخیااشیاینوکتیز،خسارتناشیازکاهشقیمتخودرو،خسارتوارد
شدهبهوسیلهنقلیه خارجازمرزهایکشور،خسارتهایواردشدهبهوسیلهنقلیهدرزمان
آزمایشسرعتیاحملمواردمنجره 

اقداماتادارهکلاموررفاهیدرخصوصهماهنگیبعملآمدهبابتبیمهاتومبیل(ثالث–بدنه) 
پیرو بخشنامهشماره 155/94957مورخ  98/04/11باتوجهبههماهنگیبعملآمدهبابیمه
ایرانباهدفافزایشرضایتمندیهمکارانصدوربیمهنامهاتومبیل(ثالثوبدنه)باارائهپنج
درصدتخفیفویژهعالوهبر تخفیفات عدمخسارتباتوجهبهشرایطذیلدرنظرگرفتهشده
است.
-1صدوربیمهنامههایشخصثالثخودروهایسازمانیوکارکنانبابیستوپنجدرصدنقدو
الباقیطیششقسطمساوی(بااخذچک)
 -2صدوربیمهنامههایبدنهخودروهایسازمانیوکارکنان بصورت هشتقسطمساویبدون
پیشپرداخت(بااخذچک) 
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مدارکالزمجهتصدوربیمهنامه :
-1اصلبیمهنامهسالگذشته .
–2رونوشتکارتملیمتقاضی .
-3رونوشتکارتیاسندخودرویمتقاضی .
-4تصویرکارتپرسنلی .
-5بازدیدخودروهایموردبیمهدرزمانتمدیدوصدوربیمهنامهبدنهضروریمیباشد .
*قابلتوجه* درصورتتمدیدبیمهنامههایبدنهکهشرکتبیمهقبلیآنهابیمهایرانبوده
است،متقاضیمیتواندتاقبلاز انقضاء،نسبتبهصدوربیمهنامهجدیداقدامنمایدکهدراین
صورتنیازیبهبازدیدبدنهخودرونمیباشد .
محلصدوربیمهنامه :محلاستقرارکارشناسانبیمهایراندردانشگاهتهران 

 -2-4-8دانشگاه اصفهان
بیمه عمر و حوادث
کلیهکارکنانشاغلوبازنشستهدانشگاهاعمازکارمندانواعضایهیأتعلمیدارایبیمهعمر
وحوادثمیباشندکهدرصورتفوتیانقصعضو،خانوادهنامبردهبادردستداشتنشناسنامه
،کارتملیبههمراهکپیوگواهیفوتثبتاحوالوگزارشبیمارستاندرصورتفوت،ودر
صورتبروزنقصعضوگواهیبیمارستانرابهکارشناسمربوطهتحویلنمایند.
همکارانجهتاستفادهازبیمهعمروحوادثدانشگاهمیتوانندبامراجعهبهساختمانمرکزی
طبقهسومدفتربیمهخدماتدرمانیوتامیناجتماعیجنابآقایمجیدغالمیفرمتعیین
استفادهکنندهرادریافتوبعدازتکمیلوامضاءبهبایگانیاموراداریجهتثبتدرپرونده
تحویلنمایند .
 -3-4-8دانشگاه تبریز
تسهیالترفاهیبیمهنامههایخودرووعمروسرمایهگذاریباشرکتبیمهتجارتنوبرای
همکاراندانشگاهی 
همکارانمیتوانندباارایهکارتشناساییدانشگاهازتسهیالتارائهشدهبهشرحذیلبهرهمند
گردند.
 پرداختحقبیمهنامهخودروشخصثالثبدونپیشپرداختحداکثردرششقسطمساویباچککارمندی 
 اعمال%2/5تخفیفبیمهنامهشخصثالث پرداختحقبیمهنامهبدنهاتومبیلبدونپیشپرداختحداکثردرهشتقسطمساویباچککارمندی
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 اعمال%20تخفیفبیمهنامهبدنهخودرو  اعمال%25تخفیفبیمهنامهبدنهخودروهایصفرکیلومتر اعمال%10تخفیفنقدیدرصورتتسویهنقدیبیمهنامهبدنه اعمال%10تخفیفبرایدارندگانبیمههایعمروسرمایهگذاریازشرکتبیمهتجارتنو
 شرایطوتخفیفاتبیمهعمروسرمایهگذاریبپیوستمیباشد آدرسشرکت:تبریزخیابانطالقانیپایینترازچهارراهطالقانیجنبکانونفجرهمکارانمحترمدرصورتسوالباشماره09143177851–35412093تماسنمایند .

 -4-4-8دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
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 -5-4-8دانشگاه شهید بهشتی
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قرارداد بیمه عمر کارکنان
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بیمهآتشسوزی 
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تعرفه صدور دفترچه خدمات درمانی کارکنان
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تبعی  2و 3

367
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بیمه خودرو
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 -6-4-8دانشگاه صنعتی اصفهان
بیمهاتومبیل
شرایطبیمهبدنهوشخصثالثاتومبیلبرایپرسنلدانشگاه 
شرکتطرفقراردادبیمهمعلم 
شرایطبهصورتنقدباتخفیفویژه 
شرایطبهصورتاقساط10ماههبامعرفینامهادارهرفاهکارکنانکسرازحقوقویادریافتچک
بانکی 
جهتکسباطالعاتبیشترباشمارهتلفن03133913939بیمهمعلمتماسحاصلفرمایید .
 -7-4-8دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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فرم اعالم خسارت بیمه مسئولیت دانا
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اطالعیه مبنی بر امکان صدور کلیه بیمه نامهها توسط شرکت حامی دانا در اداره رفاه
کارکنان دانشگاه اطالعیه شماره .ب10.




 -8-4-8دانشگاه صنعتی شریف
بیمه آتش سوزی منازل

منازلمسکونی(تملیکییااجارهای)همکارانمحترمتحتپوششبیمهدرمانگروهیدانشگاه،
بهصورترایگانتحتپوششبیمهآتشسوزیآصا(آتشسوزی.صاعقهوانفجارتاسقف
 500.000.000ریال) میباشد.همکارانگرامیدانشگاه میتوانندفرمپیوست را تکمیلوبه
ادارهرفاهوتعاوندانشگاهارسالفرمایند.
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شایانذکراستفقطواحدمسکونیتملیکیویااجارهای(دارایاجارهنامهمعتبر)متعلقبهبیمه
شدهاصلیویاهمسرایشان(باذکرمشخصاتهمسر)موردقبولشرکتبیمهخواهدبود .
فرمبیمهآتشسوزیمنازلمسکونی 
08بهمن1396
افزایش دیات بیمه نامه مسئولیت
طبقاعالمقوهقضائیه،دیاتدرسالجاریازمبلغ2،100،000،000ریالبه2.310.000.000
ریالدرماههایعادیواز 2.800.000.000ریالبه 3.080.000.000ریالدرماههایحرام
افزایشیافتهاست.
02اردیبهشت1397

بیمه آتش


 -9-4-8دانشگاه عالمه طباطبایی
بیمهعمروحوادثصندوقبازنشستگیکشوری 
اینقراردادبهاستنادتصویبنامهشماره/15467ت 28916هـمورخ1385/02/18وتصمیم
نامهشماره52078/43410مورخ1389/03/08هیأتوزیرانوتصویبنامهشماره/60259ت
 52739هـ مورخ  1395/05/21و همچنین دستورالعمل اجرائی منضم به بخشنامه شماره
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186626/100مورخ1385/11/16سازمان(وقت)مدیریتوبرنامهریزیکشوروشرایطعمومی
بیمهپایهحادثهوفوتکارکنانوبازنشستگاندولتتنظیمومبادلهمیگردد .
الف-بیمهگر:صندوق بازنشستگیکشوری(بهنشانی:تهرانخیابانفاطمیمیدانجهادشماره
 )61
ب -بیمه گذار :دستگاه اجرایی فوق الذکر به نمایندگی از سوی کارکنان شاغل و بازنشسته
خود .
پ -بیمه شدگان :کارکنان (اعم از رسمی  ،ثابت  ،پیمانی  ،قراردادی  ،موقت و عناوین مشابه
آنها)وبازنشستگاندستگاه 
تبصره: 1بازنشستگانباالی 70سالسنوبازنشستگانقبلازسال 1367باتوجهبهمفاد
تصویبنامهفوقالذکرمشمولاینقراردادبودهودستگاهمتبوعآنانمکلفاستافرادمذکور
را تحتپوششبیمهپایهحادثهوفوتکارکنانوبازنشستگاندولتقراردهد .
ت -حادثه:پیشامدناگهانی،ناشیازیکعاملخارجیاستکهبدونقصدوارادهبیمهشده
،منجربهفوتیانقصعضویااعضاءبدنویشود .
ج-نقصعضووازکارافتادگیجزئیوکلیدائم:عبارتاستازقطع،یاازدستدادنتوانایی
کارعضویازاعضایبدنکهناشیازحادثهبودهوطبقتشخیصپزشکمتخصصوتایید
پزشکمعتمدبیمهگر،وضعیتدائموقطعیداشتهباشد .
تبصره:2افرادیکهقبلازشروعقرارداد،داراینقصعضوبودهویاازکارافتادگیدائم(کلی-
جزیی)داشتهباشند ازاینبابتمشمولمفاداینقراردادوتعهداتناشیازآننمیباشند .
تبصره:3چنانچهنقصعضوویاازکارافتادگیدائم(کلی -جزیی)ناشیازبیماریباشدازشمول
اینقراردادمستثنیخواهدبود .
سرمایهبیمهپایهحادثهوفوتکارکنانوبازنشستگاندرسال97برایهرنفربابتفوتمبلغ
 58.300.000ریال و برای قطع یا از کار افتادگی دائم عضوی از اعضاء بدن حداکثر مبلغ
58.300.000ریالمیباشد .

تعهداتبیمهگر :
بیمه گر متعهد است در صورت وقوع حادثه مشمول بیمه که منجر به فوت  ،نقص عضو یا
ازکارافتادگیدائم(کلی -جزیی)بیمهشدهگردد،پسازدریافتمدارکموردلزومطبقمفاد
قرارداد،غرامتمقرررادروجهبیمهگذارپرداختتابرحسبموردبهبیمهشدهیافردیاافراد
مشخصشدهتوسطویودرصورتعدمتعیینافرادذینفعبهوراثقانونی(بهموجبقانون
مدنی)بیمهشدهتادیهگردد .
تبصره:فرمتعیینافراداستفادهکنندهازبیمهفوتکهبهشرحنمونهدرسایتصندوقتعبیه
گردیدهاستبایدتوسطبیمهشدهتکمیلوپسازتاییداموراداریبهطورمحرمانهدرپرونده
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استخدامیویدردستگاهمحلخدمتمستخدمانشاغلوبازنشستهنگهداریشود.تغییردر
ناماستفادهکنندهیاتعدادآنها،همچنینمیزانسهمیهاستفادههریکازآنهادرفرممزبور،
موکولبهتقاضایبیمهشدهخواهدبود .
اصلیاتصویرتاییدشدهمدارکتوسطمراجعذیصالحبهشرحذیل،برایپرداختغرامتفوت
یانقصعضویاازکارافتادگیدائم(کلی-جزیی)حسبموردبرایبیمهگرارسالشود :
الف-درصورتفوت :
 – 1تصویرصفحاتشناسنامهباطلشدهمتوفی 
- 2تصویرکارتملیمتوفی 
 – 2گواهیفوتصادرشدهازطرفسازمانثبتاحوالکشور 
 – 3گواهیپزشکیاپزشکیقانونیمبنیبرتعیینعلتفوت 
 – 4گزارشمشروححادثهفوتکهتوسطمراجعذیصالحانتظامییاقضاییتنظیمونامبیمه
شدهمتوفیدرآنقیدشدهباشد .
ب–درصورتنقصعضووازکارافتادگیدائم(کلی-جزیی)ناشیازحادثه :
- 1گزارشمشروححادثهکهتوسطمراجعذیصالحماموربهرسیدگیبهحادثهتنظیمشدهونام
بیمهشدهمصدومدرآنقیدشدهباشد .
- 2گواهیپزشکمعالجمبنیبرشرحکاملصدماتواردهدراثرحادثهومعالجاتانجامشدهو
احرازنقصعضویاازکارافتادگیدائم(کلی-جزیی) 
تبصره:1برایهریکازمواردبندالفوبارائهگواهیالزمازبیمهگذارمبنیبرپرداختحق
بیمهمربوطبهآخرینماهقبلازفوتیاحادثهبااعالمردیفمربوطدرلیستارسالیضروری
است .
مواردفوتونقصعضویاازکارافتادگیدائم(کلی-جزیی)دراثرعواملزیرازشمولتعهدات
بیمهگرخارجاست :
- 1خودکشییااقدامبهآن 
- 2صدماتبدنیکهبیمهشدهبطورعمدیمسببآنباشد(خودزنیکردهباشد) 
-3مستییااستعمالهرگونهموادمخدریااستفادهازداروهایبدونتجویزپزشک 
-4ارتکاببیمهشدهبهاعمالمجرمانه(اعمازمباشرت،مشارکتیامعاونتدرآن) 
-5فوتبیمهشدهبعلتحادثهعمدیازطرفذینفع(اعمازمباشرت،مشارکتیامعاونتدر
آن)کهدراینصورتازدریافتسهممربوطبهخودمحرومخواهدشد .
- 6خساراتناشیاززمینلرزه،آتشفشان،فعلوانفعاالتهستهایمگراینکهناشیازکارباشد،
سیلوطوفان،جنگ،انفجاراتاتمیوهیدروژنیونوتروژنیومانندآن .
- 7شورش،اعتصاب،اغتشاش،بلواکهمنجربهفوتیانقصعضوشود.
امکانصدوربیمهنامهشخصثالث،بدنه،آتشسوزیدردانشگاهفراهمگردید.
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بهاطالعهمکارانشاغلوبازنشسته میرساند؛باهمکاریشرکتبیمهداناامکانصدوربیمه
نامهشخصثالث،بدنه،آتشسوزیوغیرهدردانشگاهبدونکارمزدوپیشقسطفراهمگردیده
است.اینامکان طیقراردادفیمابین بیمهدانا و بانکمهرایران درقالبارائهتسهیالتبانکی
تاسقف  35/000/000ریالباشرایطذیلانجاممیپذیرد:
 ارائهچکجهتضمانت پرداختحقبیمه،توسطبیمهگذاریااشخاصدیگر  پرداختحقبیمهدر  12قسطبدونکارمزدوپیشقسط  افتتاححسابنزدبانکقرضالحسنه مهرایران،کهتوسطنمایندهشرکتبیمهداناانجاممیپذیرد .
همکارانمتقاضی،جهتصدوربیمهنامههایفوقبهساختمانمرکزی،دفتربیمهدانامراجعه
نمایند .
شمارهتماسنمایندهبیمهدانا 09383843572 :
تاریخدرجخبر - 12/06/1398:ساعتدرجخبر - 14:06:شمارهخبر 9572:
 -10-4-8دانشگاه علم و صنعت ایران
بیمهعمروحادثه 
پرداختغرامتبیمهعمربهبیمهشدگاندرطولقراردادمبلغ 58،300،000ریال ازطرف
سازمانبازنشستگیمیباشد.
مدارکالزم:
 درخواستکتبیوارثجهتدریافتبیمهعمر کپیازتمامیصفحاتشناسنامهیمتوفی اصلوکپیگواهیفوتازثبتاحوالوگواهیعلتفوتازبیمارستانتوجه  :همکارانمحترملطفاجهتتسریعخدماتبیمهقبلازهراقداماولیه مدارکوفرمهای
مربوطهراتکمیلنمودهوسپسمراجعهفرمایید.الزمبهذکراستبرایتکمیلفرمتعییناستفاده
کنندهازسرمایهبیمهعمرشخصابهادارهرفاهمراجعهنمایند.
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 -5-8برنامه عملیاتی خدمات بیمهها
 -1-5-8کارگروه خدمات بیمهها
فهرست اعضا
آقایابراهیمحافظی

رئیسکارگروهومدیراموراداری 

آقایعلیمزارعی 

معاونکتابخانهمرکزیومرکزاسناد 

آقایعلیرضامستجابی 

نمایندهکانونبازنشستگان 

دکترموسیعربی 

نمایندهستادرفاهیاعضایهیأتعلمی 

آقایسیدعلیفالحزاده 

کارشناسبیمه 

آقایهادیطرماح 

مسئولخوابگاهشهیدچمران 

خانمشیوانیاکان 

نمایندهشورایکارکنان 

آقایمیثممظلومی 

دبیرکارگروهورئیسادارهرفاهکارکنان 

 -2-5-8برنامه زمانبندی جلسات کارگروه
نام کارگروه

زمان و مکان جلسه

جلسه اول

جلسه دوم

تاریخ 

 1399/04/29

 1399/06/16

روزوساعت 

یکشنبه 11

یکشنبه 11

بیمهها 

مکان 

دفترمعاونتاداریومالی  تاالردکترمصطفوی 

 -3-5-8فهرست پروژههای برنامه عملیاتی
پروژههایجاریبرنامهجامععملیاتیخدماتسالمتورفاهکارکناندانشگاهشیرازسال1400
گروهخدمات 

بیمهها

جمع

نامپروژه 

ردیف 

بودجهپیشنهادی 
(میلیونریال) 
0

1

بیمهعمروسرمایه 

2

بیمهحادثهوآتشسوزی 

0

3

طرحارتقایخدماتتسهیالتپساندازکارکناندانشگاهشیراز 

0

4

بیمهبدنهخودرووشخصثالث 


0
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 -4-5-8شناسنامه پروژههای برنامه عملیاتی
 -1-4-5-8انتقال تسهیالت پسانداز به بیمه عمر و سرمایهگذاری
الف)اطالعاتعمومی :
گروهخدمات:بیمهها 

نوعپروژه:جاری 

هدف پروژه :عقد قرارداد بیمه عمر و سرمایه به جایگزینی تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :
تسهیالت پسانداز فعلی در بانک تجارت کلیه برای اعضای
هیأتعلمیوغیرهیأتعلمیجهتبهرهمندیایشانازمزایا
وپوششهایبیمههایعمروسرمایهوافزایشچشمگیرارزش
نهاییاندوخته 
تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه 

واحدهای سازمانی همکار پروژه :مدیریت
امورمالی 

مکاناجرایپروژه :

زماناجرایپروژه :


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کلیهاعضایهیأتعلمیرسمی،پیمانیوقراردادی 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:درحدود 1756
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:کارکنانیرسمیوپیمانیدارایتسهیالتپساندازوکارکنانقراردادی
متقاضی(پسازتصویبدرهیأتامنا) 

ج)جدولفعالیتها:
ردیف 

نامفعالیت 

تاریخشروع 

تاریخپایان 

واحد
سازمانیو
فردمسئول 

1



2


3



4


پیشنهاداصالح
آییننامهجهتطرح
درکمیسیوندائمی 

تصویبپیشنهاددر
هیأتامنا 

انعقادقراردادبابیمه
عمروسرمایهجهت
هریکازکارکنان 

انتقالکسوراتاز
بانکبهبیمه 

 1399/07/01



 1399/12/01


 1399/12/20



 1399/12/20


 1399/07/15



 1399/12/15


 1400/07/01



 1400/12/30
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توضیحات 

اصالحمصوبهبه
بانکهایدارایمجوزاز
بانکمرکزیجمهوری
اسالمیایرانو
شرکتهایبیمهارائه
دهندهبیمهعمرو
سرمایهدارایمجوزاز
بیمهمرکزیایران،به
ماده5پیوست8
آییننامهاستخدامی+
افزودناعضای
قراردادی 

د)برآوردهزینهها :
ردیف 
1
2


عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

 7،706

 22،712



حالتفعلی:مبلغثابتسال 99
حالتپیشنهادی:حداکثر10درصدآیتم
اولحقوقیاعضاسال 99



جمع 

ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف  عنوانمنبع 

توضیحات 

مبلغ(میلیونریال) 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران  براساستقاضایافراد 

5

سایر 





جمع 






و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
فراوانی 

فراوانیتجمعی 

درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









ردیف  سطحرضایت 


توضیحاتتکمیلی :
نیازبهاصالحمصوبات(آییننامههایاستخدامیاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیدارد) 
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 -2-4-5-8بیمه بدنه خودرو و شخص ثالث
الف)اطالعاتعمومی :
گروهخدمات:بیمهها 

نوعپروژه:جاری 

هدفپروژه:بیمهبدنهخودرووشخصثالثبهصورت تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :
تمامقسطی(باکسرازحقوق)بدونافزایشقیمت 
تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:مدیریتامورمالی 

مکاناجرایپروژه :

زماناجرایپروژه :


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کلیهاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیوخانوادههایایشان 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:حدود5000نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:بهتعدادمتقاضیان 

ج)جدولفعالیتها:
ردیف 

نامفعالیت 

تاریخ
شروع 

تاریخ
پایان 

واحدسازمانیو
فردمسئول 

توضیحات 

1


2

3




بازنگریواصالح
شرایطتفاهمنامه 

اطالعرسانیبه
کارکنان 

صدورمعرفینامهبر
اساستفاهمجدیدو
اعالمبهامورمالی
جهتکسرازحقوق 







درحالحاضر40درصد
نقدادرابتداومابقیدر5
قسطتقسیطمیگرددکه
پیشنهادبرتقسیطکل
مبلغدر10قسطمیباشد .


د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 








بدونهزینه 

جمع 

مبلغ(میلیونریال) 
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توضیحات 




ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 

کلمبلغ 



5

سایر 






جمع 

و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
فراوانی 

فراوانیتجمعی 

درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









ردیف  سطحرضایت 

توضیحاتتکمیلی :
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 -3-4-5-8بیمه عمر و سرمایه
الف)اطالعاتعمومی :
گروهخدمات:بیمهها 

نوعپروژه:جاری 

هدفپروژه:توسعهضریبنفوذبیمهعمروسرمایه تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :
وبهرهبرداریازتخفیفحاصلازعقدقراردادبیمه
درمانتکمیلی 
تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:مدیریتامورمالی 

مکاناجرایپروژه :

زماناجرایپروژه1399/7/1:لغایت 1400/6/30


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کلیهاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیوخانوادههایایشان 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:حدود5000نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:بهتعدادمتقاضیان 
ج)جدولفعالیتها:
ردیف 
1




2

نامفعالیت 

تاریخشروع 

واحدسازمانیوفرد
تاریخپایان 
مسئول 

تهیهپاورپوینتو  1399/05/15  1399/04/01


برگزاریجلسات

آنالینبیمهسامان 

جهتفرهنگسازی  



 1399/12/29  1399/05/15
عقدقرارداد 

توضیحات 





د)برآوردهزینهها :
ردیف 

عنوانهزینه 








بدونهزینه 

جمع 

مبلغ(میلیونریال) 
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توضیحات 



ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 

درخواستمتقاضیان 



5

سایر 






جمع 

و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
فراوانی 

فراوانیتجمعی 

درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









ردیف  سطحرضایت 

توضیحاتتکمیلی :
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 -4-4-5-8بیمه حادثه و آتشسوزی
الف)اطالعاتعمومی :
گروهخدمات:بیمه 

نوعپروژه:جاری 

هدفپروژه:توسعهخدماتبیمههایحادثهوآتش تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :
سوزی با تخفیف از محل اقتصاد مقیاس و عقد
قرارداددر سایررشتههایبیمهایعلیالخصوص
بیمهدرمانتکمیلی 
تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:مدیریتامورمالی 

مکاناجرایپروژه :

زماناجرایپروژه :


ب)اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران :
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کلیهاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیوخانوادههایایشان 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:حدود5000نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:بهتعدادمتقاضیان 

ج)جدولفعالیتها :
ردیف








واحدسازمانی
تاریخشروع  تاریخپایان 
وفردمسئول 

نامفعالیت 
تعیینشرایطتفاهمنامه 

جلسهباشرکتبیمه 

انعقادتفاهمنامه 

اطالعرسانیبهکارکنان 







توضیحات 




د)برآوردهزینهها :
ردیف  عنوانهزینه 

مبلغ(میلیونریال) 










جمع 

بدونهزینه 

توضیحات 
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ه)منابعتأمینمالیهزینهها :
ردیف 

عنوانمنبع 

مبلغ(میلیونریال) 

توضیحات 

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 

میزاندرخواستیمتقاضیان 



5

سایر 






جمع 

و)سنجشرضایتبهرهبرداران :
فراوانی 

فراوانیتجمعی 

درصدفراوانی 

درصدفراوانی
تجمعی 

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









ردیف  سطحرضایت 

توضیحاتتکمیلی :
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فصل نهم
خدمات فرهنگی ،هنری و اوقات فراغت


 -1-9مقدمه
دراین فصلابتدافرآیند خدماتارائهشدهدربخشخدماتفرهنگی،هنریواوقاتفراغت
مستندسازی گردید .سپس به منظور آگاهی از میزان رضایت کارکنان از خدمات این بخش
پرسشنامهای تهیهونتایج پاسخگویان استخراجوارائهگردید.درادامهبرای آشنایی باخدمات
سایر دانشگاههادراین بخش،خدماتارائهشدهبااستفادهازکاربرگدانشگاههاومراجعهبه
سامانههاوسایتهای مربوطهشناسایی وآوردهشدهاست.درانتهانیز برنامهعملیاتی تدوین
شدهتوسطکارگروهمربوطهدرشورایسالمتورفاهدانشگاهشیرازبههمراهشناسنامهپروژههای
اینبرنامهارائهگردیدهاست .


 -2-9فرآیند ارائه خدمات فرهنگی ،هنری و اوقات فراغت
شیوهنامه بورسیه فرزندان کارمندان و اعضای هیأتعلمی دانشگاه شیراز
مقدمه:
درراستایترغیبوتشویقفرزندانکارمندانواعضایهیأتعلمی دانشگاهبهکسبعلمو
دانش،ایجادشورونشاطورقابتمثبتدربینآنان،شکوفاییاستعدادهاوتوانمندیهایآنان
درزمینههایمختلف؛ادبی،هنری،ورزشی،قرآنی،علمیو،...معاونتفرهنگیاجتماعیدانشگاه
شیرازدرنظردارد،فرزنداننخبهکارمندانواعضایهیأتعلمیدانشگاهراکهحائزشرایطمورد
نظرباشند،بهمدتیکسالتحصیلی،بورسیهنماید.تمدیدمدتبورسیهتحصیلیمنوطبهارزیابی
وادامهمسیربودهودرهردورهتوسطدانشگاهموردارزیابیقرارمیگیرد .
ماده:1اهداف :
• ایجادزمینهتحرک،پویایی،شادابیونشاطدرکارمندانواعضایهیأتعلمیدانشگاه.
• تأمینهزینهتحصیلیافرادبهمدتیکسالتحصیلی.

• ایجاد فضای همدلی ،هم افزایی ،تعامل و تعلق خاطر بیشتر کارمندان و اعضای
هیأتعلمیبادانشگاه.

• شناساییفرزنداننخبهکارمندانواعضایهیأتعلمیدرزمینههایمختلفموردنظر .
• تقویتبنیهعلمیوفرهنگیفرزندانکارمندانواعضایهیأتعلمی .

• ارجگذاریومعرفیفرزندانمستعدوتوانمند .
ماده:2زمینههایپیشنهادی :
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• رتبههای2رقمیدرکنکور.

• رتبههایبرتردرجشنوارههایخوارزمی،جابرنحیانبرایدانشآموزان.

• رتبههایبرتردرمسابقاتوجشنوارههایعلمیمرتبطبادانشجویانشامل؛جایزهسال
البرز،دانشجوینمونهسال،کتاببرترسال.
• رتبههایبرترمسابقاتوجشنوارههایقرآنوعترتدرمرحلهملیوبینالمللی.
• رتبههایبرتردرمسابقاتوجشنوارههایادبیدرمرحلهملیوبینالمللی.

• رتبههایبرتردرمسابقاتوجشنوارههایهنریدرمرحلهملیوبینالمللی.

• رتبههایبرتردرمسابقاتوجشنوارههایورزشیدرمرحلهملیوبینالمللی.

• رتبههایبرتردرمسابقاتوجشنوارههایفرهنگیدرمرحلهملیوبینالمللی.
ماده:3مخاطبین :
• فرزندانکارمندانواعضایهیأتعلمیدانشگاهشیراز
ماده:4مقطعتحصیلی :
• دانشآموز(ابتدایی-متوسطهاول-متوسطهدوم)

• دانشجو(فوقدیپلم-کارشناسی-کارشناسیارشد-دکترا) 
ماده:5شرحطرح :
درطرحمذکور،بعدازشناساییوتأییدمدارکفرزندانکارمندانواعضایهیأتعلمیدانشگاه
توسطمراجعذیصالح،بهصورتماهیانههزینهایبهعنوانکمکهزینهتحصیلیبهمدتیک
سالبهحسابافرادمنتخبواریزخواهدشد .
ماده:6مبلغپیشنهادیجهتواریزماهیانه :
 مسابقاتوجشنوارههای(قرآنوعترت،ادبی،فرهنگی،ورزشی،هنری)درسطحملی :• دانشآموزابتدایی:مبلغ2/000/000ریال

• دانشآموزمتوسطهاول:مبلغ3/000/000ریال

• دانشآموزمتوسطهدوم:مبلغ4/000/000ریال

• دانشجومقطعفوقدیپلم:مبلغ5/000/000ریال
• دانشجومقطعکارشناسی:مبلغ6/000/000ریال

• دانشجومقطعکارشناسیارشد:مبلغ7/000/000ریال

• دانشجومقطعدکترا:مبلغ8/000/000ریال
 مسابقاتوجشنوارههای(رتبههای 2رقمیدرکنکور،خوارزمیوجابربنحیان،جایزهسالالبرز،دانشجوینمونهسال،کتاببرترسال)درسطحملی :
• دانشآموزابتدایی:مبلغ4/000/000ریال

• دانشآموزمتوسطهاول:مبلغ5/000/000ریال
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• دانشآموزمتوسطهدوم:مبلغ6/000/000ریال

• دانشجومقطعفوقدیپلم:مبلغ7/000/000ریال

• دانشجومقطعکارشناسی:مبلغ8/000/000ریال

• دانشجومقطعکارشناسیارشد:مبلغ9/000/000ریال

• دانشجومقطعدکترا:مبلغ12/000/000ریال
 مسابقات و جشنواره های(قرآن و عترت ،ادبی ،فرهنگی ،ورزشی ،هنری) در سطحبینالمللی :
• دانشآموزابتدایی:مبلغ4/000/000ریال

• دانشآموزمتوسطهاول:مبلغ5/000/000ریال

• دانشآموزمتوسطهدوم:مبلغ6/000/000ریال

• دانشجومقطعفوقدیپلم:مبلغ7/000/000ریال

• دانشجومقطعکارشناسی:مبلغ8/000/000ریال

• دانشجومقطعکارشناسیارشد:مبلغ9/000/000ریال

• دانشجومقطعدکترا:مبلغ10/000/000ریال
ماده:7متولیبرگزاریطرح :
معاونتفرهنگیاجتماعیدانشگاهباهمکاریمعاونتاداریمالیمتولیبرگزاریطرحمذکور
میباشد .
ماده:8محلتأمینبودجهطرح :
بودجهبرگزاریطرحپیشنهادیبعدازتصویبدرشورایفرهنگیدانشگاهوتأییدبرنامهوبودجه
وتشکیالتدانشگاه،توسطامورمالیتأمینوبهحسابمعاونتفرهنگیاجتماعیواریزخواهد
شد .
ماده:9نظارتبربرگزاریطرح :
معاونفرهنگیاجتماعیدانشگاهوشورایفرهنگیدانشگاه،مسئولیتنظارتوارزیابیبرگزاری
طرحپیشنهادیرابرعهدهخواهندداشت .


 -3-9سنجش رضایت کارکنان از خدمات فرهنگی ،هنری و اوقات فراغت
آموزشی و فرهنگی
آیا تفاوت معنیداری بین میزان رضایت کارکنان از خدمات آموزشی و فرهنگی وجود دارد؟

براساسجدولشماره 4باالترینمیانگینرضایتکارکنانازخدمات"آموزشیوفرهنگی"
مربوطبهرضایتازمهدکودک دانشگاه()4/02وپایینترینمیانگینمربوطبهرضایتآناناز
مراسمومناسبتها(تقدیرازبازنشستگانوکارکناننمونه)()3/68است .
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جدول  :1-9میانگین و انجراف استاندارد خدمات آموزشی و فرهنگی
آمار توصیفی
آموزشی و فرهنگی

میانگین

انحراف
استاندارد

تعداد

خدماتمهدکودکدانشگاه

 4/02

 1/10

 69

خدماتمجتمعآموزشیدانشگاه

 3/91

 1/01

 69

مراسمومناسبتها(تقدیرازبازنشستگانوکارکناننمونه)

 3/68

 1/12

 69

آموزشی فرهنگی
آموزشی فرهنگی

4.02
3.91

3.68
خدمات مجتمع آموزشی دانشگاه

مراسم و مناسبت ها(تقدیر از

خدمات مهد کودک دانشگاه

بازنشستگان)

نمودار  :1-9میانگین خدمات آموزشی و فرهنگی



براساسجدولشماره5وبراساسمقدارآزمونماچلی()0/74کهدردرجهآزادی2درسطح
0/0001معنیدارشدهاستمیتواندریافتکهاصلکرویتدربینابعادآموزشیوفرهنگی
برایکارکنانبرقرارنیست،بنابراینازآزمونتعدیلدرجاتآزادیگرینهاوزگیزربرایمقایسه
میانگینرضایتازاینابعاداستفادهشد .
جدول  :2-9آزمون ماچلی
اثردرونگروهی 

آزمونماچلی

مجذورخی

درجهآزادی 

معنیداری 

جدولشماره6نشانمیدهدکهباتوجهبهمقدارFبهدستآمده()7/59دردرجهآزادی1/58
و150/92تفاوتمعنیداریبینمیزانرضایتکارکنانازخدماتمربوطبهآموزشیوفرهنگی
درسطح/0001وجوددارد .
جدول  :3-9آزمون تعدیل درجات آزادی گرین هاوز گیزر

آموزشیوفرهنگی 

درجهآزادی 

گرینهاوز-گیزر 

 1/58
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F
7/59

معنیداری 
 0/0001

 150/92
جدول  :4-9بونفرونی
مراسم و مناسبتها

خدمات مجتمع

خدمات مهدکودک

(تقدیر از بازنشستگان)

آموزشی دانشگاه

دانشگاه

 0/02

NS
/0001

خدماتمهدکودکدانشگاه
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خدماتمجتمعآموزشیدانشگاه
مراسمومناسبتها(تقدیرازبازنشستگان)

 -4-9خدمات فرهنگی ،هنری و اوقات فراغت در دانشگاهها
جدول  :5-9اطالعات مربوط خدمات ورزش و تربیت بدنی در دانشگاهها
ردیف

نام دانشگاه

1

تهران 

2

اصفهان 

3

تربیتمدرس 

4

تبریز 

عنوان خدمت

-

برگزاریجشنوارهتقدیرازفرزندانممتاز 
ثبتنامآزمونهایقلمچی 
ثبتناممدارسسرایدانشآموزی 



توضیحات
تکمیلی




-

کمکهزینهاوالد 



-

تخفیفویژهموسسهزبانسفیر 



5

خواجهنصیرالدینطوسی  



6

شهیدبهشتی 





7

صنعتیاصفهان 





8

صنعتیامیرکبیر 

-

9

صنعتیشریف 

-

کالسهایاوقاتفراغتفرزندانکارکنان 
جشنوالدتپیامبر(ص)باخانوادههمراهباناهار 




 10

عالمهطباطبایی 





 11

علموصنعتایران 





12

فردوسیمشهد 





 13

شیراز 
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 -1-4-9دانشگاه تهران
امور تحصیلی فرزندان پرسنل دانشگاه
•
•
•

برگزاریجشنوارهتقدیرازفرزندانممتازخانوادهبزرگدانشگاهتهران
ثبتنامآزمونهایکانونفرهنگیآموزش-قلمچی
ثبتناممدارسسرایدانش

برگزاری جشنواره تقدیر از فرزندان ممتاز خانواده بزرگ دانشگاه تهران

ادارهکلاموررفاهیبهمنظورتشویقوترغیبفرزندانکارکنانواعضایهیأتعلمیدانشگاه
تهران،بهتحصیلعلمودانشاندوزیوایجادتالشورقابتسازندهجهتکسبرتبههایبرتر
علمیوپژوهشیبابرگزاریمراسمیباحضوراعضایمحترمهیأترئیسهوخانوادهدانشآموزان
ودانشجویانممتاز،بااهدالوحوهدیهازاینعزیزانتقدیرمینماید.

شرایط برگزیدگان در سال تحصیلی  96-97
ردیف

مقطعتحصیلی 

معدلوتوضیحات 

1

ششمابتدایی 

خیلیخوب(تمامدروس) 

2

نهم(پایاندوره اول متوسطه) 

19.50وباالتر 

3

پذیرفتهشدگان آزمونسراسریدرمقطعکارشناسی،
کارشناسی ارشد یادکتریدرسال  1397

منحصرا پذیرفته شدگان دانشگاههای
دولتیدورهروزانهونوبت اول 

4

دانشآموختگاندانشگاههایسطحیککشور(دورهروزانهونوبت اول)
در مقاطعکارشناسی،کارشناسی ارشد ودکتریدرسالتحصیلی-97
 96

کسبمعدل17وباالتر 

5

کسبمقامدرالمپیادهاوجشنوارههایعلمی،ورزشیوهنری 

ازتاریخ  96/07/01تا  97/06/31

ثبت نام مدارس سرای دانش
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شرایط ثبت نام در مجموعه مدارس سرای دانش برای فرزندان اعضای محترم هیأتعلمی و
کارکنانگرامیدانشگاهبراساسترازدانشآموزاندرآزمونهایکانونوبهشرحجدولذیل
میباشد:
تراز

ابتدایی 

متوسطه اول 

متوسطه دوم 

 6750به باال 

 %25

 %30

 %50

 6750-6000

 %20

 %20

 %40

 6000-5500

 %15

 %15

 %30

برایآشناییبیشتربامجموعهمدارسسرایدانشبهوبسایتآنبهآدرسزیرمراجعهنمائید.
 www.sarayedanesh.sch.ir
ثبت نام آزمونهای کانون فرهنگی آموزش  -قلم چی


اعضای هیأتعلمی و غیر هیأتعلمی که متقاضی ثبت نام فرزندانشان در آزمونهای کانون
فرهنگیآموزش(قلمچی)بااستفادهاز20درصدتخفیفمیباشند،میتوانندباارائهدرخواست
ودرجناموپایهتحصیلیفرزندشاننسبتبهدریافتمعرفینامهازادارهکلاموررفاهیاقدام
نمایند.
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 -2-4-9دانشگاه تبریز
تسهیالت رفاهی آموزش زبان



 -3-4-9دانشگاه صنعتی اصفهان





 -4-4-9دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اطالعیهدرخصوصبرنامهکالسهایاوقاتفراغتفرزندانپرسنلوقطعینمودنثبتنام 11.
اطالعیهبرنامهاردوهایسال96قم-جمکران 6-
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 -5-4-9دانشگاه صنعتی شریف
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 -5-9برنامه عملیاتی خدمات فرهنگی ،هنری و اوقات فراغت
 -1-5-9کارگروه خدمات فرهنگی ،هنری و اوقات فراغت
فهرست اعضا
آقایدکترعلیحفیظی

رئیسکارگروهومدیرامورفرهنگی 

آقایابراهیمحافظی 

مدیراموراداری 

خانمدکترمعصومهمحرر 

مدیراموراجتماعی 

آقایبیژنکیا 

معاونمدیریتامورفرهنگی 

آقایسیدامیرحسینفنایی 

نمایندهشورایکارکنان 

دکترزینبشکوهی 

نمایندهستادرفاهیاعضایهیأتعلمی 

خانمحلیمهزارعی 

رییسادارههمکاریهایفرهنگی 

آقایهادیدهقانی 

رییساموراداریدانشکدههنرومعماری 

خانمزهرارودکی 

نمایندهکانونبازنشستگان 

آقایحسینشیخپورنائینی 

کارشناسرفاه 

آقایمیثممظلومی 

دبیرکارگروهورئیسادارهرفاهکارکنان 



 -2-5-9برنامه زمانبندی جلسات کارگروه
نام کارگروه
آموزشی،فرهنگی،
هنریواوقاتفراغت

جلسه دوم

زمان و مکان جلسه

جلسه اول

تاریخ 

 1399/05/12

 1399/11/21  1399/06/31

روزوساعت 

یکشنبه 9

دوشنبه  30/12سهشنبه 12:00

مکان 

تاالردکترمصطفوی 

طبقه 7

جلسه سوم

طبقه 7

 -3-5-9فهرست پروژههای برنامه عملیاتی
پروژههای جاریبرنامهجامععملیاتیخدماتسالمتورفاهکارکناندانشگاهشیرازسال1400
نامپروژه 

بودجهپیشنهادی 
(میلیونریال) 

1

برگزاریمراسمتقدیرازکارکناننمونهسال98وبازنشستگانسال 98

 2.115

2

تهیهوتوزیعهدایایموفقیتتحصیلیفرزندانکارکنان 

 500

3

برگزاریجشنهاوبرنامههایفرهنگیوهنریدرمناسبتهایملیومذهبی 

 750

4

انعقادقراردادبامراکزتفریحی،هنریوفرهنگیبرایکارکنانوخانوادههایآنان 

5

مجلهیتصویریدانشگاهیان 

 100

6

تولیدمحتوایفرهنگیواجتماعی 

 140

7

باشگاههنرمنداندانشگاهشیراز 

 200

8

برگزاریدورههاوکالسهایفرهنگی،هنریبرایکارکنانوخانوادههایآنان 

9

اعطایبورسوکمکهزینهتحصیلیبهفرزنداننخبهواستعداددرخشان 

گروهخدمات  ردیف 

فرهنگی،هنری
واوقاتفراغت

جمع

10


برگزاریمسابقات،المپیادهاوجشنوارههایمختلففرهنگیوهنریبرایکارکنانوخانوادههایآنان 
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0

0
 1.000
750
5.555

 -4-5-9شناسنامه پروژههای برنامه عملیاتی
 -1-4-5-9مراسم تقدیر از کارمندان نمونه و بازنشستگان
الف) اطالعات عمومی:
نوعپروژه:جاری 

گروهخدمات :
کارگروهفرهنگی،هنریواوقاتفراغت 

هدفپروژه :
تکریموتقدیرازکارکناننمونهوتشویقنیروهایکارامد تکریمازخدماتدورانخدمتپرسنلبازنشستهوقدردانیاززحماتایشان 

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتامورفرهنگی 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاه 

مکاناجرایپروژه:یکیازتاالرهایمجموعهدانشگاه 

زماناجرایپروژه :


ب) اطالعات مشمولین /بهره برداران:
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارمنداننمونهدانشگاه،کارمندانواساتیدبازنشستهسال98وخانوادهایشان 

برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران :
25نفرکارمندنمونهسالهای97و98وخانوادههایایشان 
49نفربازنشسته98و54بازنشسته99وخانوادههایایشان 
جمعادرحدود450نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه500:نفر 

ج) جدول فعالیت ها:
ردیف

نام فعالیت

تاریخ شروع

تاریخ پایان

واحد سازمانی
و فرد مسئول

توضیحات

1

طرحدرکارگروهسالمتورفاه   1399/07/15  1399/07/01





2

تهیهلوحتقدیروهدیهذینفعان   1399/10/15  1399/07/15

ادارهرفاه 



3

مدیریتامور
تهیهملزوماتاجرایبرنامه*   1399/11/15  1399/10/15
فرهنگی 



4

ادارهرفاه 



اجرایبرنامه 

 1399/11/15  1399/11/15

*هماهنگیمجری،قاری،گروههایهنری،پذیرائیو ...
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د) برآورد هزینه ها:
ردیف

عنوان هزینه

توضیحات

مبلغ (میلیون ریال)

1

هدیهکارمنداننمونهاستانییکماهحقوقو
مزایا 





1

هدیهکارمنداننمونهدانشگاهیمعادلریالییک
سکهبهارآزادی 





3

هدیهبازنشستگان 





4

هزینههایاجرایی 







جمع

ه) منابع تأمین مالی هزینه ها:

توضیحات

ردیف

عنوان منبع

مبلغ (میلیون ریال)

1

بودجهجاری 

 3180000000



2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 





3180000000میلیونریال

جمع

و) سنجش رضایت بهره برداران:
ردیف

سطح
رضایت

فراوانی

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

درصد فراوانی تجمعی

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 










توضیحاتتکمیلی :
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 -2-4-5-9بورسیه فرزندان کارکنان
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 -3-4-5-9برگزاری جشنها
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فصل دهم
خدمات گردشگری ،اقامت و رستورانها
 -1-10مقدمه
دراین فصلابتدافرآیند خدماتارائهشدهدربخشخدماتگردشگری،اقامتورستورانها
مستندسازی گردید .سپس به منظور آگاهی از میزان رضایت کارکنان از خدمات این بخش
پرسشنامهای تهیهونتایج پاسخگویان استخراجوارائهگردید.درادامهبرای آشنایی باخدمات
سایر دانشگاههادراین بخش،خدماتارائهشدهبااستفادهازکاربرگدانشگاههاومراجعهبه
سامانههاوسایتهای مربوطهشناسایی وآوردهشدهاست.درانتهانیز برنامهعملیاتی تدوین
شدهتوسطکارگروهمربوطهدرشورایسالمتورفاهدانشگاهشیرازبههمراهشناسنامهپروژههای
اینبرنامهارائهگردیدهاست .

 -2-10فرآیند ارائه خدمات گردشگری ،اقامت و رستورانها
 -1-2-10استفاده از مهمانسراهای دانشگاه
عنوان:
استفادهازمهمانسراهایدانشگاهشیرازجهتاعضایهیاتعلمیوغیرهیأتعلمی 
هدف :
بررسیوارائهاموررفاهیوتسهیالتقابلارائهبهکارکناندانشگاهشیرازدرحدودمقرراتوبا
درنظرگرفتنامکاناتمالی 
خدمت گیرندگان:
کلیهاعضایهیأتعلمیواعضایغیرهیأتعلمیدانشگاهشیراز 
خدمت دهندگان:
معاونتاداریومالی-مدیریتامورمالی-مدیراموراداری-رئیسادارهرفاه-کارشناسرفاه 
شرح مراحل انجام کار:
کلیهاعضایهیأتعلمیواعضایغیرهیأتعلمیدانشگاهشیرازکهدارایاحکاماستخدامیدر
دانشگاهمیباشندمیتواننددرسامانهاداریومالیسوفاباتوجهبهمقرراتمهمانسراها،نسبتبه
رزروواحدهایمهمانسراواستفادهازآنجهتخودوخانوادهدرجهیک(تحتتکفل)اقدام
نمایند .
باتوجهبهشرایطمهمانسراهاومقرراتآنها(براساسنظرهیأترئیسهمحترم)،برنامهنرم
افزاریسامانهاداریومالیدانشگاهتعریفوکلیهخدمتگیرندگاناینفرآیندمیتوانندبعنوان
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کاربردرسامانهسوفادرقسمتمهمانسرانسبتبهدرخواستمهمانسراورزروواحدوپرداخت
وجهثبتناماقدامنمایند .
بالفاصلهبعدازثبتنامگزارشرزرووتخصیصواحدبهکاربرومسئولپذیرشمهمانسرا
پیامکمیشود .
فرآیندکنسلکردنرزروواحدهانیزدرهمینسامانهبرنامهریزیشدهاست .
مدارک و اطالعات مورد نیاز:
مقرراتاستفادهازمهمانسرا(مصوبههیأترئیسهدانشگاه) 

مقررات استفاده از مهمانسرا برای
مقررات استفاده از مهمانسرا برای اعضای

اعضای هیأتعلمی
هیأتعلمی

نرم افزار ثبت نام و رزرو مهمانسرا در سامانه اداری و مالی دانشگاه



ورود به سامانه

فرمهای مورد استفاده:
درخواست مهمانسرا ( ثبت نام اولیه و درخواست مهمانسرا)


بعد از درخواست مهمانسرا  ،رزرو واحد یا واحدها و پرداخت وجه:


ارسال پیامک تایید ثبت نام به متقاضی

ارسال پیامک تایید ثبت نام به مسئول پذیرش مهمانسرا

مسئولیت و اختیارات هریک از عوامل اجرائی:
مدیرمالی:
مسئولیتامورمالیرابرعهدهدارد .
مدیراموراداری :
مسئولیتتاییدبرنامهنویسیثبتنامدرسامانهسوفارابرعهدهدارد 
رئیسادارهرفاه :
مسئولیتکنترلنرمافزارثبتناممهمانسرارابرعهدهدارد 
کارشناسرفاه :
مسئولیتبررسیمراحلثبتنامودرصورتایجاداشکال،بررسیوانتقالمواردبهمسئول
شبکهرابرعهدهدارد 
مدت زمان انجام کار:
اینفرآیندباتوجهبهتدریجیبودندرطولسالانجاممیشود .
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بهدلیلثبتنامالکترونیکی،زمانانجامکاربرایثبتنامواحدیاواحدهاییازیکمجموعه
اقامتیهرمهمانسراحدود20دقیقهبرایهرکاربرپیشبینیمیشود .
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 -10-3سنجش رضایت کارکنان از خدمات گردشگری ،اقامت و رستورانها
آیا تفاوت معنی داری بین میزان رضایت کارکنان از خدمات گردشگری اقامت و رستورانها وجود دارد؟

براساسجدولشماره 13باالترینمیانگینرضایتکارکنانازخدمات"گردشگریاقامتو
رستورانها"مربوطبهرضایتآنانازباغارموموزههایدانشگاه()4/27وپایینترینمیانگین
مربوطبهرضایتآنانازخدمتمهمانسرایقشم()3/80است .

جدول  :1-10میانگین و انجراف استاندارد خدمات گردشگری اقامت و رستورانها
آمارتوصیفی 
گردشگریاقامتورستورانها

میانگین

انحرافاستاندارد

تعداد

مهمانسرایتهران

 3/90

 1/11

112

مهمانسرایقشم

 3/80

 1/15

112

اردوگاهدکترمصطفوی

 3/94

 1/13

112

مجتمعفرهنگیرفاهیدانشگاه

 3/89

 1/08

112

باغارموموزههایدانشگاه

4/27

1/00

112

رستورانموزهنارنجستان

3/99

 1/11

112



گردشگری
گردشگری

4.27

3.99

3.94

3.89

3.9
3.8

رستوران و موزه باغ ارم و موزه های مجتمع فرهنگی

نارنجستان

دانشگاه

رفاهی دانشگاه

اردوگاه دکتر

مهمانسرای قشم

مهمانسرای تهران

مصطفوی

نمودار  :1-10میانگین خدمات گردشگری اقامت و رستورانها


براساسجدولشماره14وبراساسمقدارآزمونماچلی()0/56کهدردرجهآزادی 14در
سطح 0/0001معنیدارشدهاستمیتواندریافتکهاصلکرویتدربینابعادگردشگری
اقامتورستورانهابرایکارکنانبرقرارنیست،بنابراینازآزمونتعدیلدرجاتآزادیگرین
هاوزگیزربرایمقایسهمیانگینرضایتازاینابعاداستفادهمیشود .
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جدول  :2-10آزمون ماچلی
آزمونماچلی  مجذورخی  درجهآزادی 

اثردرونگروهی 

0/56

گردشگریاقامتورستورانها 

14

63/24

معنیداری 
 0/0001



جدولشماره15نشانمیدهدکهباتوجهبهمقدارFبهدستآمده()8/47دردرجهآزادی
4/17و463/127تفاوتمعنیداریبینمیزانرضایتکارکنانازخدماتمربوطبهگردشگری
اقامتورستورانهادرسطح0/0001وجوددارد .

جدول شماره :15آزمون تعدیل درجات آزادی گرین هاوز گیزر

درجهآزادی 

گردشگریاقامتورستورانها 

 4/17

گرینهاوز-گیزر 

 463/127

F

معنیداری 

8/47

 /0001


جدول  :3-10بونفرونی
رستوران
موزه
نارنجستان

باغارمو
موزههای
دانشگاه

مجتمع
فرهنگی
رفاهیدانشگاه



اردوگاهدکتر مهمانسرای
قشم
مصطفوی

مهمانسرای
تهران
مهمانسرایتهران

0/0001

NS

مهمانسرایقشم

NS

NS

اردوگاهدکترمصطفوی

NS

NS

NS

مجتمعفرهنگیرفاهی
دانشگاه

0/0001

0/0001

0/0001

0/0001

باغارموموزههایدانشگاه

NS

NS

NS

NS

رستورانموزهنارنجستان
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 -10-4خدمات گردشگری ،اقامت و رستورانها در دانشگاهها
جدول  :4-10اطالعات مربوط خدمات گردشگری ،اقامت و رستورانها در دانشگاهها
ردیف

نام دانشگاه

عنوان خدمت

توضیحات
تکمیلی

1

تهران 

-

باشگاهدانشگاهتهران 
قطارهایفدک 
مرکزهمایشهایعلمیفرحآبادساری 
هتلامیددانشگاهتهران 



2

اصفهان 

-

باغجنگلیجوان 
رستورانومهمانسرایبزرگدانشگاه 
مجتمعآپارتمانیبندرانزلی 
مجموعهتفریحیناژوان 
ویالهایچادگان 
هتلآپارتمانمیعادمشهد 
تهاترمهمانسراهایدانشگاههایتبریزواردبیل 



3

تربیتمدرس 

-

تورهاییکروزه(محالت،کاشان) 
تهاتربامهمانسراهایدانشگاهها 
بلیترایگانفیلمسینماونمایشتخفیفبلیطسیرک 
تورهایخارجازکشورمالزی 
تسهیالتویژهکیش 



4

تبریز 

-

تسهیالتبلیطقطاروهواپیما 
تهاتریااستفادهازتسهیالتاقامتورفاهیدانشگاهها 



5

خواجهنصیرالدین
طوسی 

-

تورهاییکروزهکالردشت 
تسهیالتگردشگریدانشگاهها 
تهاتریااستفادهازامکاناتاقامتیسایردانشگاهها 
امکاناتکیش،مشهد،شمال 



6

شهیدبهشتی 

-

زائرسرایمشهدالرضا(ع) 
مجتمعزیرآب 
تفاهمنامهباشرکتسرمایهگذاریایرانگردیوجهانگردی 



7

صنعتیاصفهان 





8

صنعتیامیرکبیر 

-

برنامهاردویجمکران 
سامانهدرخواستورزرواماکناقامتی 
امکاناتهتلهشتبهشت 
تهاترباسایردانشگاهها 
تفاهمنامهباآژانسمسافرتیآهوان 



9

صنعتیشریف 

-

تسهیالتسیاحتیوزیارتی 
تورهایخارجازکشور 
تورهایزمینی،ریلیوهواییداخلکشور 
تورهاییکروزه 
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 10

عالمهطباطبایی 

-

کارتهلدینگتفریحیوگردشگریایرانتورهاییکروزه 
هتلپردیسانمشهد 
تفاهمنامهباهتلها 
تهاتربااستفادهازامکاناتدانشگاهها 



 11

علموصنعتایران 

-

تورهاییکروزه 
مجتمعرفاهیبابلسر 
مجموعههتلهایایرانگردیوجهانگردی 



 12

فردوسیمشهد 

-

مجتمعاستادسرا 
امکاناترفاهیدانشگاهها 
مجموعهآموزشیوفرهنگیبهشهر 



 13

شیراز 
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 -1-4-10دانشگاه تهران
شرکتهایخدماتمسافرتیوگردشگریطرفقرارداد 
.1شرکتخدماتریلیفدک:
پیروتفاهمنامهمنعقدهبینادارهکلاموررفاهیدانشگاهوشرکتریلپردازنوآفرین(قطارهای
پنجستارهفدک)مجموعهایاز تخفیفات جهت استفادهاز کلیهخدماتاینشرکتبه صورت
انفرادیوگروهیدرنظرگرفتهشدهاست.
الزمبهذکراستشرکتریلپردازنوآفرین(قطارهای5ستارهفدک)خدماتمتنوعیازجمله:
خدمات حملونقل مسافراندرکالسهای مختلف (اکونومی،ویژه،عصرانه ،بیزینس)راارائه
میدهدوهمچنینسرویسویژهایدیگریبهنامقطارباهتلرادرچندینشهرطبقسلیقههای
مختلفمشتریطراحیواجرامینماید.
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مهمترینویژگیهایمنحصربهفردقطارهایپنجستارهفدک :
• قابلیتحرکتباسرعت200کیلومتربرساعت 
• بکارگیریکوپهمهماندارمجهزبهتجهیزاتکترینگگرم
• قابلیتتنظیمدمایفضایداخلکوپهتوسطمسافریناز 22تا 26درجهدر
تابستانوزمستان
• تجهیزواگنهابهسامانهاعالمواطفاحریق
• سامانهصوتیوتصویریباقابلیتاحضارمهماندار،امکانانتخابونمایشانواع
فیلموموسیقی
• سرویسبهداشتیایرانیوفرنگیمطابقبااستانداردهایشرکتهایهواپیمایی
روزدنیا
• سیستمIP TVوسامانهWifiومجهزبهسیستمGPS
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• کوپههای4تختهخوابباطراحیویژهمطابقبااستانداردهایارگونومی
• میزناهارخوریمجزابرایهرمسافردرکوپه
• سامانهروشناییونورپردازیویژه
• عایقهایصوتیوحرارتیجهتحذفصداهایمزاحموایجادفضایآرام
• تزئیناتداخلیلوکسومدرن
کلیههمکارانمحترمدانشگاهمیتوانندجهتاستفادهازخدماتاینشرکتباتخفیفاتدرنظر
گرفتهشدهبهشکلزیراقدامنمایند.
 .1خریدانفرادی(دریافتکدتخفیفبرایخریدآنالین)
همکارانمحترممیتوانندپسازتکمیلفرممربوطه،کدتخفیفراازطریق(ایمیل،اتوماسیون
ویاپیامک)دریافتنمایند .
 .2خریدهایگروهیبهدرخواستهرواحدبابیشترینتخفیف
مسئوالنمحترمپردیسها،واحدها،دانشکدههامیتوانندباارسالدرخواستاتوماسیونیبهاداره
کلاموررفاهیجهتخریدهایگروهیمعرفینامهدریافتنمایند.
لینکسایتشرکتخدماتریلیفدک/ https://www.fadaktrains.com:
فرممربوطهکدتخفیف 
جهتدریافتراهنماینحوهخریدبلیطقطارهاپنجستارهفدکبااستفادهازکدتخفیفکلیک
کنید .
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1568445963-fadak-ut-
 tehran-.mp4

مراکز اقامتی
باهماهنگیبهعملآمدهبینادارهکلاموررفاهیدانشگاهتهرانوسایردانشگاههایکشور،
امکاناستفادهازخدماتگردشگریبرایکلیهپرسنلمحترمدانشگاهاعمازاعضایهیأتعلمی،
کارمندانوبازنشستگانوخانوادهگرامیایشانفراهمشدهاست.
بهمنظوراستفادهازخدماترفاهیمراکزومهمانسراهایدانشگاههایسراسرکشورمیبایست
مراحلزیرانجامشود:
• تماسبادانشگاهمقصدجهتهماهنگیتاریخوهزینهاقامت.
• ارسالدرخواستواعالممشخصات(نامونامخانوادگی،تاریخرفتوبرگشت،
تعدادنفرات،شمارهتماس)ازطریقسامانهاتوماسیوناداریبرایادارهکلامور
رفاهیدانشگاه.
• دریافتمعرفینامهازدبیرخانهسازمانمرکزیدانشگاهوفکسبرایدانشگاه
مقصد.
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اطالعات هر یک از مراکز و مهمانسراها 
ردیف

مهمانسرا/مرکز

نوعواحداقامتی 

تعداد
واحد 

حداکثر
ظرفیت
پذیرش 

تاریخ
تاریخشروع 
پایان 

1

مرکزهمایشهایعلمیدانشگاهتهران 

40
سوئیتتک
خوابواستودیو  سوئیت 

6نفر 

  98/03/14

2

مهمانسرایپردیسارسدانشگاهتهران 

سوئیتآپارتمان  4واحد 

6نفر 

98/03/14



3

مهمانسرایدانشگاهاصفهان 

واحدتکخواب  1واحد 

5نفر 

98/03/14



4

مهمانسرایدانشگاهیزد 

سوئیت4تخت 

2واحد 

6نفر 

98/03/14



5

مجتمعرفاهیبوعلیسیناهمدان 

استودیو3تخته  1واحد 

5نفر 

98/03/14



6

مهمانسرایعلومپزشکیاصفهاندرمشهد 

سوئیتتک
خواب 

2واحد 

6نفر 

7

مهمانسرایعلومپزشکیدررامسر 

آپارتمانتک
خواب 

1واحد 

6نفر 

8

مهمانسرایعلومپزشکیدررامسر 

ویالیساحلی
تکخواب 

1واحد 

4نفر 

9

مهمانسرایدانشگاهعلومپزشکیتهراندر
سرعین(هتلبوستان) 

تکخواب 

1واحد 

5نفر 

10

مهمانسرایعلومپزشکیتهراندرشیراز 
(هتلآپارتمانجهاننما) 

تکخواب 

1واحد 

5نفر 

11

مهمانسرایعلومپزشکیتهراندرمشهد 
(هتلاسپادانا) 

واحدهتلی
تکخواب 

2واحد 

4نفر 

12

مهمانسراینیروگاهبرقدرمشهد 

واحدویالیی2
خواب 

1واحد 

6نفر 

13

مهمانسرایدانشگاهامیرکبیر(دیناچال) 

1واحددوبلکس
تکخواب 

1واحد 

6نفر 

14

مهمانسرایدانشگاهامیرکبیر(دیناچال) 

1واحدویالی
تکخواب 

1واحد 

4نفر 

15

مهمانسراینیروگاهبرقدراردبیل 

واحدآپارتمانی 

1واحد 

6نفر 

98/03/14
98/03/14
98/03/14
98/03/14
98/03/14
98/03/14
98/03/14
98/03/14
98/03/14











غیرفعال 


باشگاه دانشگاه تهران
باشگاهدانشگاه،زیرمجموعه اداره کلاموررفاهیواقعدرضلعجنوبغربیپردیسمرکزی
دانشگاه،بامساحتزمین10500مترمربعوزیربنای2500مترمربعباسازهبتنمسلحوسطح
اشغال25%توسطمعمارمشهورفرانسویآقای"روالنمارسلدوبرول"دربینسالهای1320
  1317احداثودرسی ام تیرماه سال 1397پساز حدود  24ماهاجرایعملیاتمرمت،نوسازیومقاومسازی،توسطریاست محترم دانشگاهو معاون محترم اداریو مالی دانشگاه
افتتاحگردید.
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باشگاهدانشگاهبا بهرهمندی از 4تاالرمجزابا ظرفیت حدود  600نفروبادارابودنآشپزخانه
صنعتیبههمراهکلیهلوازموتجهیزاتمدرنآمادهارائهخدماتمتنوعیجهترفاهحالکارکنان
محترم،دانشجویانومیهمانانگرانقدرمیباشد.
ازویژگیهاوامکاناتباشگاهپسازاتمامعملیاتمرمتونوسازیمیتوانبهمواردزیراشاره
نمود:
• نصب سیستمهای سرمایش و گرمایش پیشرفته (چیلر و فنهای سقفی –
ایرواشر) 
• بهرهمندیازپیشرفتهترینهودهاواگزاستفنهایصنعتی 
• بهروزترینتجهیزاتطبخغذا،اعمازدیگهایدوجداره،فرهایدمکنوگرم
کنهایایستاده،جهتافزایشتنوعوکیفیتمطلوبغذاها
• کانترهایتوزیعغذایپیشرفتهوارائهغذاهایگرم
• برخورداریازآسانسورهایهیدرولیکی
• استفادهازمدرنترینمیزهاومبلمانتاالرازجملهمدلهایکارول،کلوینو
ویکتوریا
• استفادهازشیشههایدوجدارهجهتجلوگیریازاتالفانرژی
• نصبپردههایکرکرهایچوبیدرسالناصلیوصدف
• نصبپردههایاسکریندرسالنهایشیشهایوآبنما
• نصبلوسترهایجدیدومنطبقباطراحیفضایداخلیباشگاه
• بهرهمندیازشیرآالتتماماتوماتیکسرویسهایبهداشتی
• سایرامکاناتوفضاهایبروز،منطبقباطراحیهایمدرنوموردتأییدسازمان
میراثفرهنگی
ازجملهخدماتقابلارائهدراینمجموعهارزشمندکهبابیشاز80سالقدمتبابهرهگیری
ازمعماریاصیلایرانی(معماریمدرندرزماناحداث)کهبهثبتسازمانمیراثفرهنگینیز
رسیدهاست؛سرووعدهغذاییصبحانه،ناهاروشامهمهروزه(بهجزایامتعطیل)بانرخمتعادل
وکیفیتباالجهتبهرهمندیکارکنانمحترمدانشگاه،دانشجویانومیهمانانگرانقدروهمچنین
پذیرایی جهت مراسمها و همایشها ،نشستهای اداری ،کالسهای آموزشی ،میهمانیهای
خانوادگی،ولیمهو…درتمامیوعدههاومیانوعدههامیباشد.
همکارانوواحدهایدانشگاهتهرانبهمنظوربرگزاریمراسمها،همایشها،کارگاههایآموزشی،
میهمانیهای خانوادگی ،ولیمه و … از  50درصدتخفیف درورودیه یا اجاره تاالرهای باشگاه
برخوردارمیباشند.
باشگاهدانشگاهمفتخر استهمه روزه(بجزایامتعطیل)درمحیطی آرامشبخش ودلنشین
پذیرایمیهمانانارجمندباشد .

413

طبق تفاهمنامهمنعقدهبیندانشگاهتهرانودانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانی
تهران،ازبهمنماهسال1397همکارانوواحدهایمربوطهایندانشگاهنیزهمانندهمکارانو
واحدهایدانشگاهتهران،ازکلیهامکاناتویژهباشگاهبرخوردارمیباشند.
ازجملهاقداماتیکهامیداستبهزودیراهاندازیواجراگرددمیتوانبهراهاندازیکافهکتاب
(کافیشاپفرهنگی)،سروفستفودهایسالمتوطبخغذاهایسبزیجاتوکمکالریاشاره
نمود.
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تاالرهای باشگاه و ظرفیت پذیرایی:
نظرسنجی باشگاه دانشگاه تهران
باتوجهبهاهمیتموضوعتکریماربابرجوعولزومآگاهیازنظرات،انتقاداتوپیشنهادات
سازندهشماهمکارانگرامیباهدفبهبودخدماترسانی،باتکمیلاطالعاتفرمهایمربوطه
اینادارهرایارینمائید .
امیداستبتوانیمباارائهخدماتمناسب،رضایتخاطرشماهمکارانومیهمانانگرامیراجلب
نمائیم.
لینکدانلودفایل
گردشگری
لزومتوجهبهمقولهسفردرسازمانها
درطولتحولعلممدیریتوشاخهمدیریتمنابعانسانیانواعواقسامتمهیداتبرایتضمین
کیفیتکارنیرویانسانیتدوینشدهاست؛امانقشخدماترفاهیکارکناندرجذبونگهداشت
منابعانسانیکارآمددردنیایرقابتشرکتهایامروزمقولهایاستراتژیکومهمترنسبتبه
سایرتمهیدات،شناختهمیشود.
فراهمکردنامکاناتوخدماترفاهیخارجازتعهداتپرداختیمعمولسازمانهابهعنوانیکی
ازروشهایرایجدرپاسخگوییبهنیازهایمتنوعکارکنانوانگیزهبخشیبهآنها،عملکردشانرا
بهطورفزایندهایبهبودخواهدداد.
سفرواستفادهازاوقاتفراغتازآنجاییکهدرسالمتروانیوجسمیکارکناننقشمؤثری
دارد،درسازمانهایامروزیموردتوجهمدیرانقرارگرفتهاست؛بنابراینبسترسازیاستفاده
مداومکارکنانازاینامکاناترفاهیضمنکاهشهزینههایسازمان،توزیععادالنهخدمات
رفاهیرانیزموجبمیشود.
سهمیهبندی مهمانسراها در بازههای زمانی مشخص و اولویتبندی کارکنان از دپارتمانهای
مختلف سازمان بر اساس پارامترهای عملکردی ،امکان مدیریت امکانات رفاهی را بطور
رضایتبخشیدرسازمان،فراهممیکند.
گردشگری در دانشگاه تهران
http://museums.ut.ac.ir/mm/
http://museums.ut.ac.ir/sh/360/



415


جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود
 http://kheyrud.ut.ac.ir/about.aspx
جنگلآموزشیوپژوهشیخیرودبهمساحت-10000هکتاردرحدودهفتکیلومتریشرق
نوشهرقرارگرفتهاست.پایینترینقسمتآنکهمرزشمالیآنرانیزتشکیلمیدهدباارتفاع
حدود10مترباالترازسطحدریایآزاددرمجاورتروستاینجاردهشروعشدهوتاارتفاعحدود
2200متردرییالقباالمیرود.اینجنگلطیقراردادشماره13581مورخ1345/11/15برای
انجامکارهایآموزشیوپژوهشیدرزمینهعلوموفنونجنگلواجرایطرحهایجنگلداری
نمونهوبهرهبرداریاصولیوغیرهبهدانشکدهمنابعطبیعیدانشگاهتهران(دانشکدهجنگلداری
آنزمان)واگذارگردید.طیموافقتنامهمنعقدهبینسازمانجنگلهاومراتعوآبخیزداریکشور
و دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران به استناد ماده  37قانون حفاظت و بهره برداری از
جنگلهابهعنوان:
الف:جنگلآموزشیوپژوهشیوتحقیقاتیدرکلیهرشتههایجنگل
ب:جنگلتعلیماتیبرایدانشجویان
ج:جنگلالگوجهتارائهراهکارهایفنیواجراییدرسطحکشور 
ازسال1345تا1375بهمدت30سالبهدانشکدهمنابعطبیعیواگذارودرسال1375نیز
بهمدت30سالقراردادمذکورتمدیدگردید .

لینکهای مفید گردشگری
فصلنامهمیراثوگردشگریگیلگمشبارویکردآگاهیرسانیوایجادانگیزهتحقیقوپژوهش
برایعالقهمندان،دانشجویان،محققان،دستاندرکارانمیراثفرهنگی،میراثطبیعی،میراث
ناملموس ،گردشگری ،هنرهای سنتی و سایر مخاطبان ،با پرداختن به موضوعات فرهنگی و
تاریخی،محیطزیستوطبیعتگردیوبانگاهیبهچالشهایروزصنعتگردشگریبهصورت
فصلیتهیهومنتشرمیشود.
سازمان هواپیمایی کشوری
انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران
جهترضایتحالمسافرانمحترمورسیدگیبهمشکالتاحتمالیآنهااینسامانهراراهاندازی
نمودهتاعالوهبرتکریماربابرجوعازحضورمستقیمایشانجلوگیریبهعملآمدهوبرروند
فعالیتارگانهایزیرنظرخودنظارتکاملتریداشتهباشد.
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ثبتدرخواستمسافر:اینبخشازسامانهجهتدریافتشکایاتورسیدگیبهمشکالتپروازی
مسافرانگرامیدربخشهای-1:شرکتهواپیمایی-2آژانسهواپیمایی-3فرودگاهمیباشد.
سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری
ستاد گردشگری شهرداری تهران
سامانه خدمات الکترونیکی تورهای مسافرتی بازنشستگان
مجموعه پارک آبی Opark
طبقپیگیریبهعملآمدهازسویاینادارهکلبامجموعهتفریحیورزشی اُ پارک،اعضای
محترمهیأتعلمیوکارمندانارجمندمیتوانندنسبتبهتهیهبلیطمجموعهبااستفادهاز45
درصدتخفیفاقدامنمایند.
دربهمنماهسالگذشتهاولینمرحلهفروشبلیطباتخفیفبااستقرارنمایندهمجموعه،در
دانشگاهتهرانانجامشدوتالشبرایناستکهطبقاستقبالودرخواستهمکاراندرهرفصل
یکباریابیشترایناقدامصورتگیرد.
برایآشناییباامکاناتمجموعهبهوبسایتشرکتبهآدرس www.opark.irمراجعهنمائید.
آدرس
مازندران/ساری/فرحآباد -کیلومتر 3جادهمجتمعهایدولتی(جادهپالژ)مرکزهمایشهای
علمیدانشگاهتهران
تماس 011–33472360:
33472435و 33472711
csc@ut.ac.ir
 http://csc.ut.ac.ir/Default.aspx
معرفی مرکز
مرکزهمایشهایعلمیدانشگاهتهرانباوسعتیبالغبر 8هکتاردرقریهساحلیفرحآبادبه
فاصله27کیلومتریشمالشهرساریدراستانمازندرانواقعمیباشد.اینمرکزازشمالبه
دریایخزر،ازغرببهپالژهایوزارتمسکنوشهرسازی،ازشرقبهاستراحتگاهساحلیشرکت
برق منطقه ای استان مازندران و از جنوب به جاده مجتمعهای دولتی (جاده پالژها) وجلگه
حاصلخیزروستایولیآبادمنتهیمیشود .
مرکزهمایشهایعلمیدرایامتعطیالتنوروزیوتابستانیطبقبرنامههایزمانبندیشده
ودرسایرفصولسالبهطورمستمرآمادهپذیراییازمیهمانانمحترممیباشد.درایامپیک
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نوروزیوتابستانیبرایهرواحددانشگاهیمطابقباتعدادپرسنلسهمیهدرنطرگرفتهمیشود
کهدرزمانهایمذکوربخشنامهمیشود .
سایردانشگاههاوموسساتآموزشی،سازمانهاونهادهامیتوانندباانعقادقراردادازامکاناتاین
مرکزبرایاستراحتهمکارانشانویابرگزاریدورههایآموزشیکوتاهمدتاستفادهنمایند .
جهتکسباطالعاتبیشترباشمارهتلفنهای :
33472360و33472435و33472711011تماسحاصلفرمایید .
امکانات رفاهی 
مرکزهمایشهایعلمیفرحآباددارای40واحدسوئیتهریکبهمتراژ40مترمربعکهدردو
تیپ 
 -1سوئیتتکخوابه -2استودیو(بدونخواب)میباشدکهدرهریکازآنهاامکاناتمشابه
شامل:تلویزیون،تختدونفره،مبلتختشوبرای 4نفر،کولراسپلیت،سیستمگرمایشی
(شوفاژ)،حماموسرویسبهداشتیایرانیوفرنگیمیباشد.
امکانات تفریحی
زمینفوتبال،زمینوالیبال،وسایلورزشی،تنیسرویمیز،دوچرخهوچهارچرخ 
هتل امید دانشگاه تهران

هتلامید،زیرمجموعهادارهکلاموررفاهیدانشگاهتهران،درسال1384بهعنوانمهمانسرای
ایندانشگاهبهبهرهبرداریرسیدودرسال1394پسازانجامعملیاتبازسازی،تجهیزواخذ
مجوزهایالزم،بههتل2ستاره(باامکاناتویژه،درسطح3ستاره)تبدیلگردید .
هتلدرمحیطیآرامودنجبادسترسیآسانبهپارکالله،مراکزومجتمعهایبزرگتجاریو
خرید،ایستگاهمترو،مجموعهموزههایپارکالله،بیمارستانهاو…وبافواصلکوتاهنسبتبه
فرودگاه مهرآباد و ایستگاه راه آهن آماده ارائه خدمات اقامتی به همکاران محترم دانشگاه و
میهمانانغیردانشگاهیمیباشد.
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همکارانوواحدهایدانشگاهتهراندرصورتدریافتمعرفینامهازادارهکلاموررفاهیدانشگاه،
ازتخفیفجهتاقامتدرهتلبرخوردارمیگردند .
هتلدارای 23باباتاق(شاملاتاقهاییکتخته،دوتخته،سهتختهوسوئیتهایبزرگو
کوچک)در4طبقهمیباشد.درطبقههمکف،البی،نمازخانهوپذیرشودرطبقهمنفیهمکف،
رستورانهتلواقعشدهاست.
فاصلهها :
• فاصلهازفرودگاهمهرآباد20:دقیقه
• فاصلهازفرودگاهامامخمینی45:دقیقه
• فاصلهازراهآهنتهران15:دقیقه
• فاصلهتانزدیکترینایستگاهمترو2:دقیقه
تهران،بلوارکشاورز،خیابان16آذر،خیاباننصرتشرقی،پالک 22
-66495169فکس 66418415:
نظرسنجی هتل امید دانشگاه تهران
باتوجهبهاهمیتموضوعتکریماربابرجوعولزومآگاهیازنظرات،انتقاداتوپیشنهادات
سازندهشماهمکارانگرامیباهدفبهبودخدماترسانی،باتکمیلاطالعاتفرمهایمربوطه
اینادارهرایارینمائید.
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مکانات:
پارکینگ

صندوق امانات خصوصی

ترانس فر فرودگاهی 


سیستم گرمایشی سرمایشی 

رستوران (صبحانه رایگان) 

نمازخانه 

یخچال 





رختشویی 



تلویزیون  LCD





اینترنت (واحد و البی) 
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صفحاتمرتبط
•
•
•
•

واحدتفاهمنامههاوقراردادهایهمکاریباشگاهدانشگاهتهرانهتلامیددانشگاهتهران-گردشگری

پیوندهایمرتبط
• دانشگاهتهران
• معاونتاداریومالیدانشگاهتهران
• مرکزفناوریاطالعاتوفضایمجازیدانشگاهتهران
• ستاداموررفاهیاعضایهیأتعلمی،وزارت(عتف)
• کتابخانهمرکزیومرکزاسناددانشگاهتهران
• ادارهکلمنابعانسانیدانشگاهتهران
• شورایصنفیکارکناندانشگاهتهران
• ادارهکلبیمهسالمتاستانتهران
• مرکزهمایشهایدانشگاهتهران
• صندوقبازنشستگیکشوری
• شرکتسهامیبیمهایران
• سازمانتأمیناجتماعی
اطالعاتتماسباادارهکلاموررفاهی(کارکنانواعضایهیأتعلمی)
نشانی:تهران:میدانانقالب،خیابان16آذر،سازمانمرکزیدانشگاهتهران،طبقهاول
پستالکترونیکی:
تلفن61112689-021:
دورنگار66972080-021:
کدپستی1417614418:
صندوقپستی14155-6619:
راهنمای تلفن واحدهای اداره کل
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 -2-4-10دانشگاه اصفهان

مجتمع آپارتمانی شهر بندر انزلی
سالموسپاس
بهاطالعهمکارانگرامیمیرسانداینادارهیکواحدآپارتماندوخوابهباتمامتجهیزاتدرشهر
بندرانزلیجهتاستفادههمکارانرااجارهنمودهاست.درصورتاستفادهواسکاندرواحد
مذکوربهادارهرفاهکارکنانمراجعهفرمایید .
امکاناتآپارتمان:دواتاقخواب،آشپزخانه،سالنپذیرایی،حمام،سرویسبهداشتی،آسانسور،
پارکینک 
دهدقیقهبادریافاصلهداردوظرفیتواحد6نفروقیمتهرشباقامتبرای6نفریکصدهزار
تومانمیباشد .
همکارانمحترمجهتدریافتمعرفینامهبهادارهرفاهمراجعهفرمایید .
تاریخبهروزرسانی 1397/07/09:

ویالهای چادگان
بدینوسیله به اطالع همکاران محترم متقاضی ثبت نام مهمانسرای مشهد مقدس،ویالهای
چادگان،ویالهایشمالومجتمعساحلیقشمومهمانسرایتهرانمیرساندجهتثبتناماولیه
اسکان،فرممخصوصپیشنویسثبتنامرادرسامانهاتوماسیوناداریحداکثرتا پنجم ماه قبل
(مثال :اول تا پنجم اردیبهشت برای خردادماه -هرماه یک ماه زودتر)تکمیلوجهتاقدام
برابرضوابطبهکارتابلآقایحمیدرضائیکارشناسمحترمادارهرفاهارسالنمایند.
بدیهیاستثبتنامبهصورتغیرحضوریانجامودرصورتدرخواستواستقبالبیشاز
ظرفیتواحدهایدراختیار،مراتبقرعهکشیخواهدشد .
الزمبهذکراستاولویتواگذاریواحدهایمذکوربههمکارانیمیباشدکهقبالازایناماکن
استفادهننمودهویادرتاریخمقرردرخواستخودراارسالنمایند .
تذکرات :
 -1جهت ثبت نام اسکان مهمانسرای تهران ،مهمانسرای مشهدمقدس ،ویالهای چادگان و
ویالهایشمالحتمافرمپیشنویسراتکمیلودرتاریخمقررارسالنمایید .
-2ازپذیرشمیهمانانبدونحضورسرپرستدانشگاهیوواگذاریبهشخصغیرویابهصورت
مجردیمعذوریم .
-3بردنحیواناتبهاماکنمذکوراکیداممنوعمیباشدودرصورتمشاهدهبافردخاطیبرخورد
وازپذیرشآنهمکارمعذوریم .
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-4ثبتنامقطعیمتقاضیانواجدشرایط،ازطریقهامشدرخواستهایارسالیدراتوماسیون
اداری،اطالعرسانیخواهدشدودرصورتعدممراجعهدرتاریخمعینشدهجهتواریزوجه،از
نفراتذخیرهبهترتیباولویتثبتناممیگردد .
-5درموقعواریزوجهوثبتنامقطعیحتمادقتالزمراداشتهباشیددرغیراینصورتهزینه
عودتدادهنخواهدشد .
-6ظرفیتواحدهابهشرحذیلمیباشندوازپذیرشنفراتاضافیمعذوریم 
واحدیکخوابهمشهد4نفرواحددوخوابهمشهد6نفر 
ویالهایچادگانحداکثر8نفر 
ویالهاییکخوابهشمالحداکثر6نفروویالهایدوخوابهشمالحداکثر4نفر 
مجتمعساحلیقشمیکخوابهحداکثر4نفر 
-7همکارانمحترمفقطدریکیازدورهاویکیازاماکنمذکورمیتوانندثبتناماولیهراانجام
دهنددرغیراینصورتتمامدرخواستآنانحذفخواهدگردید .
-8ازتماستلفنیومراجعهحضوریاکیداخوداریفرمائید .
-9برایهرهمکاروخانوادهایشانفقطیکواحداقامتیاختصاصمییابد .
-10همکارانپسازدریافتمعرفینامهبدونهماهنگیباادارهرفاهکارکنانمجازبهواگذاری
واحداقامتیبهغیرنیستند .
 -11مسئولیت عدم رعایت ضوابط و مقررات توسط همراهان بعهده فرد صاحب معرفی نامه
میباشد .
الزمبهذکرمیباشددرخواستهابایدازاولتاپنجمهرماهبرایاستفادهدرماهآتیارسالگردد
((مثالبرایاستفادهدرتیرماهبایدازاولتاپنجمخردادماهدرخواستهاارسالگردد)) .
درضمنجهتاطالعرسانیبهنفراتواجدشرایطازطریقهامشنویسیدرهماندرخواست،
جهتاقدامبرابرضوابطارسالمیگردد .
بدینوسیلهبهاطالعهمکارانمحترممتقاضیثبتنامویالهایچادگانمیرساندجهتثبتنام
اولیهاسکان،فرممخصوصپیشنویسثبتنامرادرسامانهاتوماسیوناداریحداکثرتاپنجمماه
قبل(مثال:اولتاپنجماردیبهشتبرایخردادماه-هرماهیکماهزودتر)تکمیلوجهتاقدامبرابر
ضوابطبهکارتابلآقایحمیدرضائیکارشناسمحترمادارهرفاهارسالنمایند .
بدیهیاستثبتنامبهصورتغیرحضوریانجامودرصورتدرخواستواستقبالبیشاز
ظرفیتواحدهایدراختیار،مراتبقرعهکشیخواهدشد .
الزمبهذکراستاولویتواگذاریواحدهایمذکوربههمکارانیمیباشدکهقبالازایناماکن
استفادهننمودهویادرتاریخمقرردرخواستخودراارسالنمایند .
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تذکرات :
-1جهتثبتناماسکانویالهایچادگانحتمافرمپیشنویسراتکمیلودرتاریخمقررارسال
نمایید .
-2ازپذیرشمیهمانانبدونحضورسرپرستدانشگاهیوواگذاریبهشخصغیرویابهصورت
مجردیمعذوریم .
-3بردنحیواناتبهاماکنمذکوراکیداممنوعمیباشدودرصورتمشاهدهبافردخاطیبرخورد
وازپذیرشآنهمکارمعذوریم .
-4ثبتنامقطعیمتقاضیانواجدشرایط،ازطریقهامشدرخواستهایارسالیدراتوماسیون
اداری،اطالعرسانیخواهدشدودرصورتعدممراجعهدرتاریخمعینشدهجهتواریزوجه،از
نفراتذخیرهبهترتیباولویتثبتناممیگردد .
-5درموقعواریزوجهوثبتنامقطعیحتمادقتالزمراداشتهباشیددرغیراینصورتهزینه
عودتدادهنخواهدشد .
-6ظرفیتواحدهابهشرحذیلمیباشندوازپذیرشنفراتاضافیمعذوریم .
ویالهایچادگانحداکثر8نفر 
-7همکارانمحترمفقطدریکیازدورهاویکیازاماکنمذکورمیتوانندثبتناماولیهراانجام
دهنددرغیراینصورتتمامدرخواستآنانحذفخواهدگردید .
-8ازتماستلفنیومراجعهحضوریاکیداخوداریفرمائید .
-9برایهرهمکاروخانوادهایشانفقطیکواحداقامتیاختصاصمییابد .
-10همکارانپسازدریافتمعرفینامهبدونهماهنگیباادارهرفاهکارکنانمجازبهواگذاری
واحداقامتیبهغیرنیستند .
 -11مسئولیت عدم رعایت ضوابط و مقررات توسط همراهان بعهده فرد صاحب معرفی نامه
میباشد .
الزمبهذکرمیباشددرخواستهابایدازاولتاپنجمهرماهبرایاستفادهدرماهآتیارسالگردد
((مثالبرایاستفادهدرتیرماهبایدازاولتاپنجمخردادماهدرخواستهاارسالگردد)) .
درضمنجهتاطالعرسانیبهنفراتواجدشرایطازطریقهامشنویسیدرهماندرخواست،
جهتاقدامبرابرضوابطارسالمیگردد .
تاریخبهروزرسانی 1397/07/09:

باغ جنگلی جوان (رنگین کمان)
همکارانمحترممیتوانندبامراجعهبهادارهرفاهکارکنانودریافتبنتخفیف30درصدیباغ
جوانواقعدرپلبزرگمهرخیابانمشتاقسومبعدازپلشهرستان-مجموعهرنگینکمانباغ
جنگلی جوان ( پارک بادی-پینت بال جنگلی-کافی شاپ-باشگاه کودکان-کارتینگ-والیبال
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ساحلی-کلبه شادی-رستوران جنگلی-عینک واقعیت مجازی-فوتبال حبابی-شهر ترافیک-
آرچری-روپادونچر-زیپالین -پل معلق-سوارکاری-یوروبامجی -ترامبولین-گیم سیتی-شتر
سواری-لیزرتک-قایقسواریکودکانو).....لحظاتیشادومفرحراداشتهباشندوهمچنیناز
15درصدتخفیفرستورانجنگلیوکافهجنگلیبهرمندشوند.

مهمانسرای تهران
بدینوسیلهبهاطالعهمکارانمحترممتقاضیثبتناممهمانسرایتهرانمیرساندجهتثبت
ناماولیهاسکان،فرممخصوصپیشنویسثبتنامرادرسامانهاتوماسیوناداریحداکثرتاپنجم
ماهقبل(مثال:اولتاپنجماردیبهشتبرایخردادماه-هرماهیکماهزودتر)تکمیلوجهتاقدام
برابرضوابطبهکارتابلآقایحمیدرضائیکارشناسمحترمادارهرفاهارسالنمایند.
بدیهیاستثبتنامبهصورتغیرحضوریانجامودرصورتدرخواستواستقبالبیشاز
ظرفیتواحدهایدراختیار،مراتبقرعهکشیخواهدشد .
الزمبهذکراستاولویتواگذاریواحدهایمذکوربههمکارانیمیباشدکهقبالازایناماکن
استفادهننمودهویادرتاریخمقرردرخواستخودراارسالنمایند .
تذکرات :
-1جهتثبتناماسکانمهمانسرایتهرانحتمافرمپیشنویسراتکمیلودرتاریخمقررارسال
نمایید .
-2ازپذیرشمیهمانانبدونحضورسرپرستدانشگاهیوواگذاریبهشخصغیرویابهصورت
مجردیمعذوریم .
-3بردنحیواناتبهاماکنمذکوراکیداممنوعمیباشدودرصورتمشاهدهبافردخاطیبرخورد
وازپذیرشآنهمکارمعذوریم .
-4ثبتنامقطعیمتقاضیانواجدشرایط،ازطریقهامشدرخواستهایارسالیدراتوماسیون
اداری،اطالعرسانیخواهدشدودرصورتعدممراجعهدرتاریخمعینشدهجهتواریزوجه،از
نفراتذخیرهبهترتیباولویتثبتناممیگردد .
-5درموقعواریزوجهوثبتنامقطعیحتمادقتالزمراداشتهباشیددرغیراینصورتهزینه
عودتدادهنخواهدشد .
-6ظرفیتواحدهابهشرحذیلمیباشندوازپذیرشنفراتاضافیمعذوریم 
-7همکارانمحترمفقطدریکیازدورهاویکیازاماکنمذکورمیتوانندثبتناماولیهراانجام
دهنددرغیراینصورتتمامدرخواستآنانحذفخواهدگردید .
-8ازتماستلفنیومراجعهحضوریاکیداخوداریفرمائید .
-9برایهرهمکاروخانوادهایشانفقطیکواحداقامتیاختصاصمییابد .
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-10همکارانپسازدریافتمعرفینامهبدونهماهنگیباادارهرفاهکارکنانمجازبهواگذاری
واحداقامتیبهغیرنیستند .
 -11مسئولیت عدم رعایت ضوابط و مقررات توسط همراهان بعهده فرد صاحب معرفی نامه
میباشد .
الزمبهذکرمیباشددرخواستهابایدازاولتاپنجمهرماهبرایاستفادهدرماهآتیارسالگردد
((مثالبرایاستفادهدرتیرماهبایدازاولتاپنجمخردادماهدرخواستهاارسالگردد)) .
درضمنجهتاطالعرسانیبهنفراتواجدشرایطازطریقهامشنویسیدرهماندرخواست،
جهتاقدامبرابرضوابطارسالمیگردد .
تاریخبهروزرسانی1397/07/09:



رستوران و مهمانسرای بزرگ دانشگاه آماده پذیرایی
تمامیاتاقهامجهزبهتلویزیونالایدی،یخچال،مینیبار،سیستمگرمایشوسرمایش،
تلفنمرکزی،اینترنتwifiرایگان،رادیو،وتمامیکانالهایدیجیتالایرانی،سرویسبهداشتی
وحماماختصاصیمیباشند.عالوهبرآنمهمانانگرامیمیتوانندازاردوصبحانهکهازساعت7
الی  10صبح سرو میگردد بصورت رایگان استفاده نمایند .امکان سفارش تخت اضافی برای
مهمانانفراهممیباشد.حسابدرامدهایاختصاصی330100004001072403018278IR
کدشناسه300072461116500004143000000000تلفنرزرو 03137932317
رستورانومهمانسرایبزرگدانشگاهآمادهپذیرایی(ناهاروشام)واسکانمیباشد.استفاده
برایعموممردمآزادمیباشد
حسابدرامدهایاختصاصیبانکمرکزی 330100004001072403018278IR
کدشناسه300072461116500004143000000000شناسهملی 14003003440
شمارهفاکس 03136682291
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تلفن 03137932317
آدرس  :میدان آزادی-خیابان هزار جریب  -بعد از جهاد کشاورزی -ورودی خوابگاه دانشگاه
اصفهان-مهمانسرایبزرگدانشگاهاصفهان 
تاریخ 1397/07/03:
مهماسرایبزرگ 
مهمانسرایپیامبراعظم
هتلنیکان 
هتلشمس 
رستورانبزرگدانشگاه
سالناجتماعات 
سالنکنفرانس
سالنپژوهشکده 
سالن VIP
سوئیتسهتخته 
سوئیتآپارتمان
آپارتمانیکخوابه 
اتاقهایبالکندار 
آپارتمانهایدوخوابه 
اتاقهایسهتخته 



هتل آپارتمان میعاد مشهد
بدینوسیلهبهاطالعهمکارانمحترممتقاضیثبتناممهمانسرایمشهدمقدسمیرساندجهت
ثبت نام اولیه اسکان ،فرم مخصوص پیشنویس ثبت نام رادر سامانه اتوماسیون اداری
حداکثرتاپنجمماهقبل(مثال:اولتاپنجماردیبهشتبرایخردادماه-هرماهیکماهزودتر)تکمیل
وجهتاقدامبرابرضوابطبهکارتابلآقایحمیدرضائیکارشناسمحترمادارهرفاهارسالنمایند.
بدیهیاستثبتنامبهصورتغیرحضوریانجامودرصورتدرخواستواستقبالبیشاز
ظرفیتواحدهایدراختیار،مراتبقرعهکشیخواهدشد .
الزمبهذکراستاولویتواگذاریواحدهایمذکوربههمکارانیمیباشدکهقبالازایناماکن
استفادهننمودهویادرتاریخمقرردرخواستخودراارسالنمایند .
تذکرات :
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-1جهتثبتناماسکانمهمانسرایمشهدمقدسحتمافرمپیشنویسراتکمیلودرتاریخمقرر
ارسالنمایید .
-2ازپذیرشمیهمانانبدونحضورسرپرستدانشگاهیوواگذاریبهشخصغیرویابهصورت
مجردیمعذوریم .
-3بردنحیواناتبهاماکنمذکوراکیداممنوعمیباشدودرصورتمشاهدهبافردخاطیبرخورد
وازپذیرشآنهمکارمعذوریم .
-4ثبتنامقطعیمتقاضیانواجدشرایط،ازطریقهامشدرخواستهایارسالیدراتوماسیون
اداری،اطالعرسانیخواهدشدودرصورتعدممراجعهدرتاریخمعینشدهجهتواریزوجه،از
نفراتذخیرهبهترتیباولویتثبتناممیگردد .
-5درموقعواریزوجهوثبتنامقطعیحتمادقتالزمراداشتهباشیددرغیراینصورتهزینه
عودتدادهنخواهدشد .
-6ظرفیتواحدهابهشرحذیلمیباشندوازپذیرشنفراتاضافیمعذوریم 
واحدیکخوابهمشهد4نفرواحددوخوابهمشهد6نفر 
-7همکارانمحترمفقطدریکیازدورهاویکیازاماکنمذکورمیتوانندثبتناماولیهراانجام
دهنددرغیراینصورتتمامدرخواستآنانحذفخواهدگردید .
-8ازتماستلفنیومراجعهحضوریاکیداخوداریفرمائید .
-9برایهرهمکاروخانوادهایشانفقطیکواحداقامتیاختصاصمییابد .
-10همکارانپسازدریافتمعرفینامهبدونهماهنگیباادارهرفاهکارکنانمجازبهواگذاری
واحداقامتیبهغیرنیستند .
-11مسئولیت عدم رعایت ضوابط و مقررات توسط همراهان بعهده فرد صاحب معرفی نامه
میباشد .
الزمبهذکرمیباشددرخواستهابایدازاولتاپنجمهرماهبرایاستفادهدرماهآتیارسالگردد
((مثالبرایاستفادهدرتیرماهبایدازاولتاپنجمخردادماهدرخواستهاارسالگردد)) .
درضمنجهتاطالعرسانیبهنفراتواجدشرایطازطریقهامشنویسیدرهماندرخواست،
جهتاقدامبرابرضوابطارسالمیگردد .
تاریخبهروزرسانی1397/07/09:







428

مهمانسرای دانشگاه علوم و فنون خرمشهر
اسکاندرسویتهای4تختهمهمانسرایدانشگاهعلوموفنونخرمشهرباقیمتهرشباقامت
شصتهزارتومان
تلفنهماهنگی09165032910:آقایصالحیو09166340167آقایفائزمحسن 
تاریخبهروزرسانی1397/07/09:

مهمانسرای دانشگاه تبریز و اردبیل

همکارانیکهمایلبهاستفادهازمهمانسرایدانشگاههایتبریزواردبیلمیباشندمیتوانندبا
مراجعهبهادارهرفاهودریافتمعرفینامهازاماکنرفاهیآنمجموعهباتخفیفویژهاستفاده
تاریخبهروزرسانی 1397/07/09:





نمایند .

مجموعه تفریحی ناژوان
همکارانمحترمبامراجعهبهادارهرفاهودریافتپکتخفیفمجموعهتفریحیناژواناوقات
خوشیراهمراهباخانوادهسپرینمایید
باغ پرندگان -باغ پروانه ها-باغ خزندگان-تونل آکواریوم-موزه صدفهای اصفهان-شهربازی-
دوچرخهتردمیل-رستورانوکافیشاپ 
 -3-4-10دانشگاه تربیت مدرس
ارائه کارتهای تخفیف مجموعههای فرهنگی و تفریحی تهران 
خالصه خبر :ارائهکارتهایتخفیفمجموعههایفرهنگیوتفریحیتهران
پیرو هماهنگیهای بعمل آمده ،تعدادی حواله کارت تخفیف (پیوست) برای استفاده از
مجموعههایذیلتهیهشدهاست:
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 .1دریاچهشهدایخلیجفارس(چیتگر)
 .2پارکحیواناتوژوارسیکپارکتهران
 .3مجتمعتفریحیسورتمهتهران
 .4سرزمینشگفتانگیزبوستاننهجالبالغه
خواهشمنداستبرایدریافتکارتهابهاینادارهمراجعهفرمایید.
باتشکر
ادارهرفاه
بلیط رایگان نمایش شیدایی و سرخ او
خالصه خبر :بلیطرایگاننمایششیداییوسرخاو
بلیط نمایش:شیدایی
محل اجرا:حوزههنری
زمان اجرا :تا28مهرماه
ساعت اجرا18 :
قیمت اصلی بلیط15000:تومانقیمتباتخفیفرایگان
نمایش :سرخاو
محل اجرا:حوزههنری
زمان اجرا:تا28مهرماه
ساعت اجرا19 :
قیمت اصلی بلیط 15000 :تومانقیمتباتخفیفرایگان
برایدریافتبلیطنمایشهایفوقبهاینادارهمراجعهفرمایید.
(پیشازمراجعهحتماباشمارههایمندرجرویکارتهاتماسحاصلفرمایید)
اداره رفاه دانشگاه
ثبت نام تور یک روزه به شهر محالت
قابلتوجههمکارانمحترمدانشگاه
باپیگیریهایبعملآمدهامکانبرگزاریتوریکروزهبهشهرمحالت(باغگلوگیاه)فراهم
شدهاستخواهشمنداستبرایثبتنامبهادارهرفاه(خانمترکمان)مراجعهفرمایید.
زمان ثبت نام  :حداکثرتاپایانوقتاداریمورخ96/06/12
هزینههرنفرباشرحخدماتذیلویارانهدانشگاهمبلغ725/000ریالمیباشد.
شرح خدمات:اتوبوسمسافرتی،صبحانه،ناهار،پذیراییبینروز،راهنماوبیمهحوادث
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زمانبندی حرکت  :ساعت 5:45صبحازمیدان 9دیدانشگاهمورخ  96/06/23وبرگشت
ساعت22
بازدیدها:آبگرموباغهایزیبایگلوکاکتوسدرگلخانههایمحالت
همراهان :حداکثرسهنفر(مجموعاچهارنفروازبینهمسروفرزندانیاپدرومادر)خواهدبود.
لوازم ضروری:کاله،عینکآفتابی،لوازمشنا
با تشکر اداره رفاه دانشگاه
شرایط و امکانات اقامتگاه در جزیره کیش
خالصه خبر :باپیگیریهایبعملآمده،امکاناستفادهازاقامتگاهدرجزیرهکیشبرایهمکاران
گرامیفراهمشدهاست.
قابلتوجههمکارانگرامی
باپیگیریهایبعملآمده،امکاناستفادهازاقامتگاهدرجزیرهکیشبرایهمکارانگرامیفراهم
شدهاست.
شرایط و امکانات:
آدرس اقامتگاه :جزیرهکیش،شهرکصدف،فازمدیران،قطعه295واحدبامساحت95متر،
دوخوابهباامکاناتکاملمیباشد.
هزینه اقامت:هزینههرواحداز1الی4نفر،هرشب200هزارتومانوبهازایهرنفراضافه
هرشبمبلغ50هزارتوماناضافهمیگردد(.هزینهکودکانزیرهشتسالرایگاناست)
خدمات شامل :اقامت،ترانسفرفرودگاهی(رفتوبرگشت)وپکیجگردشگریمیباشد.
نکته مهم :تعدادنفراتکمترازچهارنفرفرقیدردریافتهزینهواحدنداردودرصورتمراجعه
حتییکنفرکلهزینهواحددریافتمیگردد.
نکته مهم :برایرزروواحدحتماحداقل3روزقبلازسفرهماهنگیالزمرابعملآورید.امکان
عودتوجهتاچهارروزپیشازسفروجودداردوپسازاینمهلتبههیچوجهامکانکنسلیو
عودتوجهوجودنخواهدداشت.
برایهماهنگیورزروواحدوهمچنینکسباطالعاتبیشترصرفاباشماره09121051975
(آقایصنیعیپور)تماسحاصلفرمایید.
با تشکر اداره رفاه دانشگاه
استفاده از مهمانسرای مشهد در فرودرین ماه و اردیبهشت 1397
بهاطالعهمکارانمحترمدانشگاهکهاز تاریخ  96/12/28لغایت  97/3/1قصدزیارتبارگاه
ملکوتیثامناالئمهحضرتعلیبنموسیالرضا(ع)رادارند،میرسانددرصورتتمایلبرای
استفادهازمهمانسرا،باتوجهبهجدولزمانیذیلبهادارهرفاهدانشگاهمراجعهنمایند .مدت
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اقامت هر دوره  4شب میباشد کهالزماستپسازهماهنگیباادارهرفاهوجهمربوطرابه
حسابشماره 143395316نزدبانکتجارتدانشگاه،بنامتمرکزوجوهدرآمدهایآموزشیو
پژوهشی،واریزواصلفیشبرایاخذمعرفینامهتحویلشود.درصورتاعالمانصرافحداقلتا
30روزقبلازتاریخسفر%50،مبلغپرداختیمستردخواهدشد.درغیراینصورتوجهپرداختی
غیرقابلعودتمیباشد.
امکاناتموجوددرهرواحدصرفابرایاسکانحداکثر5نفرخانوادههمکارانپیشبینیشدهو
مسئولمهمانسراازپذیرشبیشاز5نفراعضاءخانوادهمعذوراستوهمچنینپذیرشفقطبا
ارائهکارتشناساییدانشگاهامکانپذیرمیباشد.
نشانی :مشهد،خیابانامامرضا(تهران)،جنبهتلقصر،خیابانعنصری،عنصری،7پالک
2/51
تذکر مهم :ساعت ورود  19و ساعت خروج  14میباشد .
دوره

از تاریخ

دوره

تا تاریخ

1

 96/12/28

لغایت 

 97/1/3

2

 97/1/3

لغایت 

 97/1/7

3

 97/1/7

لغایت 

 97/1/11

4

 97/1/11

لغایت 

 97/1/15

5

 97/1/15

لغایت 

 97/1/19

6

 97/1/19

لغایت 

 97/1/23

7

 97/1/23

لغایت 

 97/1/27

8

 97/1/27

لغایت 

 97/1/31

9

 97/1/31

لغایت 

 97/2/4

 10

 97/2/4

لغایت 

 97/2/8

 11

 97/2/8

لغایت 

 97/2/12

 12

 97/2/12

لغایت 

 97/2/16

 13

 97/2/16

لغایت 

 97/2/20

 14

 97/2/20

لغایت 

 97/2/24

 15

 97/2/24

لغایت 

 97/2/28

 16

 97/2/28

لغایت 

 97/3/1

ثبتنامبرایدورهای1الی4وهمچنیندورههای7و12تا96/11/21وزمانقرعهکشیو
اعالماسامی96/11/23خواهدبود.یادآورمیگرددبرایدورههایقرعهکشیهریکازهمکاران
مجازبهثبتنامدریکیازمهمانسراهایمشهد،نوروفریدونکارمیباشند.
با تشکر  -اداره رفاه دانشگاه
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اطالعیه استفاده از امکانات دانشگاه فردوسی مشهد 

خالصه خبر":قابلتوجهاعضاءمحترمهیأتعلمیوغیرهیأتعلمی" خواهشمنداست
برای هماهنگی و دریافت اطالعات بیشتر با شمارههای مندرج در اطالعیه تماس حاصل
فرمایند.باتشکرادارهرفاهدانشگاه
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اطالعیه تور یک روزه به کاشان (گالبگیری)
خالصه خبر :باپیگیریهایبعملآمدهامکانبرگزاریتوریکروزهبهشهرکاشان(گالبگیری)
فراهمشدهاست.
قابل توجه همکاران محترم
باپیگیریهایبعملآمدهامکانبرگزاریتوریکروزهبهشهرکاشان(گالبگیری)فراهمشده
استخواهشمنداستبرایثبتنامبهادارهرفاه(خانمترکمان)مراجعهفرماییدضمنا مبلغ
هزینههرنفرباخدمات 600/000هزارکهمبلغ %50توسطدانشگاهومابقیتوسطهمکاران
پرداختمیشود.
زمان ثبت نام:حداکثرزمانتاساعت12مورخ96/3/1
شرح خدماتاتوبوسمسافرتیوتوریستی،بیمهمسافرتی،لیدر،صبحانه،ناهار،پذیرایی
زمانبندی حرکت :حرکتساعت4:45صبحازمیدان9دیدانشگاهمورخ96/3/4وبرگشت
ساعت22
بازدیدها:بازدیدازمراسمگالبگیریدرنیاسر،آبشارنیاسر،باغوحمامفین
همراهان:حداکثر3نفر(مجموعاچهارنفروازبینهمسروفرزندانویاپدرومادر)خواهدبود.
اداره رفاه
اطالعیه استفاده از مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی پارک ( آبی اٌپارک)
قابلتوجهکلیههمکارانگرامیباپیگیریهایبعملآمدهازمجموعهفرهنگیورزشیتفریحی
پارکآبیاٌپارک)(Oparkبزرگترینپارکآبیسرپوشیدهدرسطحایرانباتخفیفویژهبرای
استفادههمکارانگرامیفراهمشدهاست.خواهشمنداستبرایدریافتبلیطبهادارهرفاهمراجعه
فرمایید.
با تشکر اداره رفاه دانشگا 
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اطالعیه استفاده از واحدها دانشگاه مازندران (بابلسر) در ایام تابستان 

خالصه خبر :معاونتدانشجوییدانشگاهمازندرانباهمکاریومشارکتمعاونتتوسعهو
پشتیبانی ،آماده پذیرش مهمان (اعم از اعضای محترم هیات علمی و کارکنان محترم
دانشگاههاوموسساتآموزشعالیسراسرکشوربههمراهخانوادههایمحترم)درمجتمع
رفاهیساحلیشهیدنوابصفویدرایامتابستان(براساسزمانبندیذیل)میباشد.
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اطالعیه محل اقامتی نوشهر مرداد و شهریور سال  1395

خالصه خبر :بهاطالعمیرساندادارهرفاهدانشگاهتعدادیواحدویالئیدرشهرستاننوشهر
برایاستفادههمکارانمحترمدانشگاهیتهیهنمودهاست.
بهاطالعمیرساندادارهرفاهدانشگاهتعدادیواحدویالئیدر شهرستاننوشهر برایاستفاده
همکارانمحترمدانشگاهیتهیهنمودهاست.درصورتتمایلبرایهماهنگیالزم(باعنایتبه
جدولزمانیذیل)بهادارهرفاهدانشگاهمراجعهفرمایید.
مدتاقامتهردوره3شبمیباشدکهمیبایستیپسازهماهنگیباادارهرفاه،وجهمربوطرا
بهحسابجاریشماره  143395316نزدبانکتجارتبنامتمرکزوجوهدرآمدهایآموزشی
وپژوهشیواریزواصلفیشرابرایاخذمعرفینامهبهاینادارهتحویلنمایند .
(ظرفیتهرواحدبراییکخانوادهحداکثر5نفرمیباشد).
یادآوری میگردد مبلغ پرداختی در صورت انصراف مسترد نخواهد شد .
آدرس:نوشهر،ابتدایجادهنور،جنبدانشگاهآزاداسالمی،مجتمعاقامتیآسمان 
برنامهویالهاینوشهر(ساعتورود15وساعتخروج10صبح) 
دوره

از تاریخ

دوره

تا تاریخ

1

 95/5/5

لغایت 

 95/5/8

2

 95/5/8

لغایت 

 95/5/11

3

 95/5/11

لغایت 

 95/5/14

4

 95/5/14

لغایت 

 95/5/17

5

 95/5/17

لغایت 

 95/5/20

6

 95/5/20

لغایت 

 95/5/23

7

 95/5/23

لغایت 

 95/5/26
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8

 95/5/26

لغایت 

 95/5/29

9

 95/5/29

لغایت 

 95/6/1

 10

 95/6/1

لغایت 

 95/6/4

 11

 95/6/4

لغایت 

 95/6/7

 12

 95/6/7

لغایت 

 95/6/10

 13

 95/6/10

لغایت 

 95/6/13

 14

 95/6/13

لغایت 

 95/6/16

 15

 95/6/16

لغایت 

 95/6/19

 16

 95/6/19

لغایت 

 95/6/22

 17

 95/6/22

لغایت 

 95/6/25

 18

 95/6/25

لغایت 

 95/6/28

 19

 95/6/28

لغایت 

 95/6/31

 20

 95/6/31

لغایت 

 95/7/3


برایدورههای 5و 16قرعهکشیانجامخواهدشد.مهلتثبتنامبرای دورههایمذکورتا
95/2/18وزمانقرعهکشیواعالماسامی95/2/19میباشد .
اولویتبرایدودورهمذکورباهمکارانیاستکهدرتعطیالتنوروزازمهمانسراینوشهراستفاده
نکردهاند .

اطالعیه رزرو هتل کیش مهر فریدونکنار دی و بهمن 97
خالصه خبر :به اطالع میرساند اداره رفاه دانشگاه در هتل ساحلی کیش مهر شهرستان
فریدونکنارتعدادیواحدویالئیآپارتمانی(ساحلی)برایاستفادههمکارانمحترمدانشگاهیتهیه
نمودهاست.درصورتتمایلبرایهماهنگی(باعنایتبهجدولزمانیذیل)بهادارهرفاهدانشگاه
مراجعهفرمایید.
اقامت برای هر نفر یک شب به همراه صبحانه ،نهار و شام مبلغ  468/000هزار ریال
میباشد.
وجهمربوطراپسازهماهنگیباادارهرفاه،بهحسابجاریشماره 98722858نزدبانکتجارت
بنامدرآمدهایاختصاصیدانشگاهعالمهواریزواصلفیشرابرایاخذمعرفینامهبهایناداره
تحویلنمایید.
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تذکر :پرداختهزینهمینیبار(محتویاتموجوددریخچال)وغذایاضافهدرصورتمصرف،
بهعهدهمسافرخواهدبود.سایرشرایطتابعقوانینهتلمیباشد .
تسهیالتوقیمتاعالمشدهصرفامختصهمکارانگرامیوهمسروفرزندانتحتتکفلبوده
وامکانپذیرشسایرافرادخانوادهباشرایطاعالمشدهوجودنخواهدداشت .
یادآورمیگرددمبلغپرداختیدرصورتانصرافمستردنخواهدشد.
آدرس:فریدونکنار،بلوارشهیدچمران(بلوارساحلی)،مقابلکویچمران(24هتلساحلیکیش
مهر)
برنامه ویالها (ساعت ورود  14و ساعت خروج  12ظهر)
دوره

دوره

از تاریخ

تا تاریخ

1

 97/10/22

لغایت 

 97/10/25

2

 97/10/25

لغایت 

 97/10/28

3

 97/10/28

لغایت 

 97/11/1

4

 97/11/1

لغایت 

 97/11/4

5

 97/11/4

لغایت 

 97/11/7

6

 97/11/7

لغایت 

 97/11/10

7

 97/11/10

لغایت 

 97/11/14

8

 97/11/14

لغایت 

 97/11/17

9

 97/11/17

لغایت 

 97/11/20

 10

 97/11/20

لغایت 

 97/11/23

 11

 97/11/23

لغایت 

 97/11/27

 12

 97/11/27

لغایت 

 97/11/30
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امکان صدور کارت ارزی توسط بانک گردشگری و شرکت کاسپین سامانه پرداز

خالصه خبر :باتوجهبهانعقادتفاهمنامه،فیمابینوزارتعلومتحقیقاتوفناوریبابانک
گردشگری و شرکت کاسپین سامانه پرداز ،امکان دریافت کارت ارزی برای اعضاء محترم
هیأتعلمیفراهمآمدهاست.
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قابلتوجهاعضاءمحترمهیأتعلمیدانشگاه
باتوجهبهانعقادتفاهمنامه،فیمابینوزارتعلومتحقیقاتوفناوریبابانکگردشگریو
شرکتکاسپینسامانهپرداز،امکاندریافتکارتارزیبرایاعضاءمحترمهیأتعلمیفراهم
آمدهاست.خواهشمنداستدرصورتتمایلوکسباطالعاتبیشتربهسایتستادرفاهی
setadrefahi.msrt.irمراجعهوازطریقلینکمربوطبهسایتشرکتویابانکاقداممقتضی
بهعملآید.
باتشکرادارهرفاهدانشگاه
اطالعیه مهمانسرای نور آذرماه
بهاطالعمیرساندادارهرفاهدانشگاهدر دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نورتعدادی
واحدویالئی(ساحلی)برایاستفادههمکارانمحترمدانشگاهیفراهمنمودهاست.درصورت
تمایلبرایهماهنگیالزم(باعنایتبهجدولزمانیذیل)بهادارهرفاهدانشگاهمراجعهفرمایید.
اقامت برایسهشبمیباشدکهمیبایستیپسازهماهنگیباادارهرفاه،وجهمربوطرابه
حسابجاریشماره 143395316نزدبانکتجارتبنامدرآمدهایاختصاصیدانشگاهواریزو
اصلفیشرابرایاخذمعرفینامهبهاینادارهتحویلنمایند.
ظرفیتواحدها2تخته3،تختهو4تختهمیباشدوباتوجهبهظرفیتهرواحد،امکانپذیرش
بیشازنفراتتعیینشدهوجودنخواهدداشت.
یادآوریمیگرددمبلغپرداختیدرصورتانصرافمستردنخواهدشد.
برنامه ویالها (ساعت ورود  14و ساعت خروج 12ظهر)
دوره

دوره

از تاریخ

تا تاریخ

1

 30/08/97

لغایت 

 03/09/97

2

 03/09/97

لغایت 

 06/09/97

3

 06/09/97

لغایت 

 09/09/97

4

 09/09/97

لغایت 

 12/09/97

5

 12/09/97

لغایت 

 15/09/97

6

 15/09/97

لغایت 

 18/09/97

7

 18/09/97

لغایت 

 21/09/97
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دوره

دوره

از تاریخ

تا تاریخ

8

 21/09/97

لغایت 

 24/09/97

9

 24/09/97

لغایت 

 27/09/97

9

 27/09/97

لغایت 

 30/09/97
با تشکر اداره رفاه دانشگاه 

اطالعیه محل اقامتی سرعین آذر ماه سال 1394
خالصه خبر:

بن تخفیف بلیط استفاده از مجموعه سیرک مدرن آفتاب 
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خالصه خبر :ارائهبنتخفیفمجموعهسیرکمدرنآفتاببرایاستفادههمکارانمحترم
قابلتوجهکلیههمکارانگرامی
باپیگیریهایبعملآمدهتعدادیبنبلیطاستفادهازمجموعهسیرکمدرنآفتابباتخفیف
ویژهبرایاستفادههمکارانگرامیفراهمشدهاست.
خواهشمنداستبرایدریافتبلیطهابهادارهرفاهدانشگاهمراجعهفرمایید.
باتشکر-ادارهرفاهدانشگاه
سفر به کشور مالزی
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 -4-4-10دانشگاه تبریز
تسهیالت رفاهی پارسیان

443

444

445

446

447

448

449

450

تسهیالت خزرآباد مازندران

451

تسهیالت خوابگاه دانشجویی قم

452

تسهیالت دانشگاه فردوسی مشهد

453

تسهیالت دانشگاه کرمانشاه

تسهیالت رفاهی آهوان

454

تسهیالت رفاهی ساتراپ پرواز-پیک سفر

455

تسهیالت دانشگاه کاشان

تسهیالت رفاهی اصفهان

456

تسهیالت رفاهی بیرجند

457

تسهیالت رفاهی پردیسان مشهد-اعضاء هیأتعلمی

458

459

460

تسهیالت رفاهی دانشگاه مازندران

461

462

تسهیالت رفاهی همدان

تسهیالت رفاهی

463

تسهیالت مشهد

464

465

تسهیالت مهمانسرای دانشگاه بابلسر

مراکز اقامتی زیر مجموعه وزارت علوم

466

467

468

مهمان سرای دانشگاه ایالم

تسهیالت هتل سه ستاره آران برای همکاران دانشگاهی
همکارانمیتوانندباارائهکارتشناساییازتسهیالتارائهشدهبهشرحذیلبهرهمندگردند .
 درایامغیرپیک(روزهایوسطهفتهوغیرتعطیل)کلیهسوئیتهاواتاقهایهتل%50تخفیف.
 درایامپیک(روزهایآخرهفتهوتعطیالترسمی)کلیهسوئیتهاواتاقهایهتل%40تخفیف .
 ارایهبلیطبزرگترینپلمعلقخاورمیانهباتخفیف40الی50درصد  ارایهبلیطبرایمجموعههایآبدرمانیمشکینشهرباتخفیف40الی50درصد  قیمتمنویبازغذاییصبحانهباتخفیف(%30بااعمالتخفیفحداکثرقیمتصبحانهبراییکنفربهمیزان50.000ریالمیباشد) 
 -قیمتمنویبازغذایینهاروشامباتخفیف %15

469

نشانی هتل آران :مشگینشهر -دروازهاردبیلروبرویپارکفدک -هتلسهستارهآران-
شمارهتماس045-32544644


مهمانسرای دانشگاه تبریز
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471

472
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آخرینویرایش11خرداد1398
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صفحاتمرتبط 
• -مهمانسرایدانشگاهتبریز
مدیریتمنابعانسانی،اداری،پشتیبانی
• نشانی:تبریز
• تلفن: 04133393414
•
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 -5-4-10دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
استفادههمکارانازامکاناتتفریحیسورتمهتهران(دربند)وسرزمینشگفتانگیز(چیتگر)
" اطالعیه " 
همکارانگرامیکهمایلبهاستفادهازکوپنهایتخفیف%30و%50مربوطبهمجتمعتفریحی"
سورتمه تهران (دربند) و سرزمینشگفت انگیز (چیتگر)" میباشندبهاموراداریمراجعه
نمایند  .
ضمناجهتدریافتاطالعاتبیشترباسرکارخانمواسعباشماره 84064225تماسحاصل
فرمائید .
مدیر امور اداری دانشگاه 



تاریخ 1393/10/17:
اطالعیه اقامت در مهمانسرای دانشگاه مازندران(سال )1393
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امکانات رفاهی کیش 98
فرمثبتنامکیش 98
شرایطپذیرشمهماندرمجتمعمسکونیدیپلماتکیش 
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تاریخ 1398/02/28:
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امکانات رفاهی مشهد مقدس
شرایطپذیرشمهماندرهتلسینورمشهد 
باسالمواحترام 
باعنایتبهموافقتمسئولیندانشگاهدرخصوصافزایشامکاناترفاهیبهاطالعمیرساند
طبقتوافقبعملآمدهباهتل سی نور مشهدکلیهاعضاءمحترمهیأتعلمیوکارکنانگرامی
میتوانند از تاریخ  95/1/1لغایت  " 95/7/1در ماههای فروردین ،اردیبهشت ،خرداد،
تیر ،مرداد  ،شهریور " بادریافتمعرفی نامه از امور اداریدانشگاه از امکانات اقامتی مذکور
بهرهبردارینمایند .
نکات قابل مالحظه  :
·مدتاقامتدرهتل2شبو3روزمیباشد .
·باتوجهبهتعداداتاقهایرزروشده(دواتاقسهتخته)حداکثرتعدادمهمانان6نفرمیباشد .
·مدتاقامتهمراهباصبحانه،ناهار،شاممیباشد .
·ترانسفررایگانبهحرم3نوبتدرروز(فاصلهتاحرمپیاده15دقیقه) 
·هزینهاقامتبرایهرفردبهازاءهرشب 500/000ریالمیباشد 
·کودکان3سالبدونتخترایگان،کودکان3تا5سالنیمهبهاء250/000ریالوافرادباالی
5سالبصورتتمامبهاءمحاسبهمیگردد .
·ساعتورودوخروجافرادطبققوانینهتلمیباشد .
· متقاضیان گرامی جهت برنامه ریزی بهتر تاریخ استفاده از هتل را حتما 20روزقبلبهامور
اداریدانشگاهارائهنمائید،هزینهاقامترا10روزقبلبهشماره 2177489001006بانک ملی
شعبهاسکان به نام درآمدواریزوارائهاصلفیشواریزیبهادارهرفاهالزامیمیباشدومبلغ
واریزی به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد .
·تاریخهایاختصاصیبهافرادجهتاستفادهازهتلقابلتغییرنمیباشد .
·حضورهمکارگرامیجهتاقامتدرهتلالزامیمیباشد .
· همکاران گرامی میتوانند جهت دریافت بلیط با نماینده آژانس مستقر در سازمان
مرکزی دانشگاه هماهنگی های الزم انجام دهند .
تاریخ 1394/12/09:


480

تقویمامکاناترفاهیچالوسوکالردشتبصورتفصلیفقطدرسایتاموراداریاعالممیشود



نوروز1395
تسهیالتگردشگریوزارتعلومدرایامنوروز1395
مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهدانشگاهعلومکشاورزیگرگاندرتعطیالتنوروز 1395
مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهدانشگاهکاشاندرتعطیالتنوروز 1395
مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهدانشگاهکرمانشاهدرتعطیالتنوروز 1395
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مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهدانشگاهفردوسیمشهددرتعطیالتنوروز 1395
مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهموسسهعالیخزر-محمودآبادمازندراندرتعطیالتنوروز
 1395
مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهدانشگاهسمناندرتعطیالتنوروز 1395
مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهدانشگاهامامرضا)ع( 
مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهمرکزآموزشعالیاستهبان
مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهدانشگاهفردوسیمشهدمقدس 
مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهدانشگاهمازندراندرتعطیالتتابستان 1395
مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهتوسطدانشگاهارومیهدرتعطیالتتابستان 1395
مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهدانشگاهقمدرتعطیالتتابستان 1395
تاریخ 1394/12/01:

امکانات رفاهی شمال سال ( 98کالردشت)
مشخصاتامکاناتاقامتیکالردشت 98
فرمثبتنامکالردشتسال 98
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تعدادبازدید 1463:
تاریخ 1398/02/18:




تسهیالت گردشگردی دانشگاههای کشور اعالم شده از طرف وزارت علوم در ایام نوروز
1394
مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهدانشگاهاردکاندرتعطیالتنوروز 1394
مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهدانشگاهکاشانومازندراندرتعطیالتنوروز 1394
مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهدانشگاهزنجاندرتعطیالتنوروز 1394
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مشخصات امکانات رفاهی ارائه شده دانشگاه کرمانشاه درتعطیالت نوروز 1394
مشخصاتامکاناترفاهیهتلپردیسانمشهد 
مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهدانشگاهبوئینزهرا(قزوین)درتعطیالتنوروز94

تسهیالت گردشگری وزارت علوم در سال 1397
شرایطپذیرشمهماندرخوابگاهشهرضا-اصفهاندرنورورز97
شرایطپذیرشمهماندرخوابگاهدانشگاهکرمانشاهدرنوروزسال 1397
شرایطپذیرشمهماندرخوابگاهدانشگاهفردوسیمشهددرنوروزسال 1397
شرایطپذیرشمهماندرمهمانسرایدانشگاهزنجاندرنوروزسال 1397

امکانات رفاهی اصفهان 98
شرایطپذیرشمهماندرمجتمعمسکونیاصفهان
فرمثبتناماصفهان 98
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 1398/02/28
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امکانات رفاهی مشهد مقدس در سال 1397
" اطالعیه " 
اعضاءمحترمهیأتعلمیوکارکنانگرامیجهتاطالعازچگونگی استفاده از امکانات رفاهی
"مشهد هتل الماس دو" در ماههای خرداد  ،تیر ،مرداد بهسایترفاهیدانشگاهمراجعه
نمودهودرخواستخودراطبقتقویمارائهشدهدرسایتمذکورتابیست هرماهارسالنمائید .
ضمناجهتهماهنگیباسرکارخانمواسعادارهرفاه84064225تماسحاصلفرمائید .

اطالعیه کالسهای آموزشی استخر تابستان 1396
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" اطالعیه " 
همکارانگرامیکهمایلبهاستفادهازکوپنهایتخفیف%30و%50مربوطبهمجتمعتفریحی"
سورتمه تهران (دربند)و سرزمینشگفت انگیز (چیتگر)" میباشندبهاموراداریمراجعه
نمایند  .
ضمناجهتدریافتاطالعاتبیشترباسرکارخانمواسعباشماره 84064225تماسحاصل
فرمائید .
مدیر امور اداری دانشگاه 
اطالعیه آژانس سال 98

تور یک روزه آبشار شاهاندشت در سال1396
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شرایط پذیرش مهمان در مجتمع مسکونی دیپلمات جزیره کیش

مشخصات امکانات اقامتی کالردشت درفصل بهار و تابستان 98
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 -5-4-10دانشگاه شهید بهشتی
مجتمعهای اقامتی و تفریحی
مجتمعزیرآب 
دانشگاهمازندران(بابلسر)
مجتمعآموزشی_فرهنگیهتلپردیسانمشهد
دانشکدهریاضیوکامپیوترخوانسار
مجتمعآموزشیاقامتیدانشگاهعالمهطباطبایی
مهمانسراآموزشعالیقشم
مجتمعآموزشیوفرهنگیزاغمرزبهشهر(دانشگاهفردوسیمشهد)
زائرسرایمشهدالرضا(ع)
تصاویرزائرسرایمشهدالرضا(ع)
نظرسنجیخدماتزائرسرایمشهدالرضا
مجتمع زیر آب
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امکانات رفاهی بابلسر

490

تفاهمنامه ایرانگردی و جهانگردی

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

زائرسرای مشهدالرضا

501

502

503

504

505
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 -6-4-10دانشگاه صنعتی اصفهان
هتلآپارتمانمرزبانی،واقعدراستانگیالن–ماسال–شاندرمن
پیروهماهنگیبامدیریتمحترمهتلآپارتمانمرزبانیواقعدراستانگیالن–ماسال–شاندرمن
 ،و بمنظور رفاه حال دانشگاهیان،همکاران گرامیمی توانند  ،جهت استفاده ازواحد های هتل
،ازتخفیف%50نسبتبهقیمتروز،بهرمندگردند.متقاضیانمیتوانندجهتاستفادهازاین
شرایط،بهادارهرفاهکارکنانمراجعهومعرفینامهدریافتنمایند.جهتکسباطالعاتبیشتربا
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شمارهتلفن   01344652680 - 1و همراه   09119826955آقای مرزبانی ،تماس حاصل
فرمایید.
شرکت خدمات مسافرت هوائی و گردشگری هرمس گشت آریانا
پیرو  انعقاد تفاهم نامه با شرکت خدمات مسافرت هوائی و گردشگری هرمس گشت آریانا  ،با
ارائهمعرفینامهازادارهرفاهکارکناندانشگاهمیتوانیدازخدماتاینشرکت،شاملارائهبلیط
وتورهایداخلیوخارجیباشرایطذیلاستفادهنمائید:خریدنقدی:تورهایداخلی
از%2الی%5تخفیفوتورهایخارجی%5الی%10تخفیف.
تورهایلحظهآخری%2تخفیف .
خریدغیرنقدیبهصورتاقساطیبهشرحذیل :
تورهایخارجیبا%30پیشپرداختومابقیدر5قسط،تورهایداخلیبا%40پیشپرداخت
ومابقیدر6قسط .
بلیطهایخارجی%30پیشپرداختومابقیدر4قسطوبرایبلیطهایداخلیبا%40پیش
پرداخت 
ومابقیدر4قسط،بادریافتچک،بدونکارمزد،خدماتمذکورراارائهدهد .
(الزمبهذکراستشرایطاقساطیشاملتعطیالتنوروزینمیباشدولیتخفیفاتدرنوروزبیشتر
است) 
اصفهان -خیابانشیخبهایی -حدفاصلچهارراهقصروآذر -بعدازگزمظفری -جنبصنایع
چوبشمارهتماس 32353331

درباره مجتمع هشت بهشت
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مجتمع هشت بهشت دانشگاه صنعتی اصفهان که در بهمن ماه سال  1397به بهرهبرداری
رسید،بامحیطیآراموبینظیر،چشمانداززیباوامکاناترفاهیعالی،آمادهپذیرشمیهمانان
درطولسالمیباشد.
نرخاتاقهابهشرحذیلمیباشد .
جدول هزینه های اقامت میهمانان در مجتمع هشت بهشت(هتل) سال  98
اتاق2تخته(ریال)  اتاق3تخته(ریال)  هزینهنفراتاضافهبرایهرشب(ریال) 
 2،900،000

 700،000

 3،800،000

شمارهتماسمجتمعهشتبهشت 031-33912575:
توضیحات :
*جهتاستفادهاعضایمحترمهیأتعلمیوکارکنانمحترمسابردانشگاهها %30تخفیفبه
قیمتهایفوقلحاظمیگردد .
*مجتمعهشتبهشتفقطدارایاتاقهایدوتخته،سهتختهمیباشد .
*قیمتهایفوقالذکربااحتسابصبحانهمیباشد .

مجتمع اردیبهشت
http://ordibehesht.iut.ac.ir
مجتمع فرهنگی  ،تفریحی زاینده رود
باتوجهبهراهاندازیسامانهخدماترفاهیجهتثبتنام
اماکنرفاهیمجتمعفرهنگیتفریحیچادگانبرایبازهشهریورماه،1398
همکارانگرامیمیتوانندازتاریخ98/05/22ساعت10صبحازطریقسامانهerp.iut.ac.ir
ثبتنامنمایند .
جدول هزینه ها
فرم تعهد نامه 
ویالهای مجتمع چادگان 
گالری تصاویر مجتمع فرهنگی تفریحی چادگان 
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آذرخش پارسه آریانا
پیروانعقادتفاهمنامهباشرکتخدماتمسافرتهوائیآذرخشپارسهآریاناباارائهمعرفینامه
ازادارهرفاهکارکنانمیتوانیدازخدماتاینشرکتشاملارائهبلیطوتورهایداخلیوخارجی
وعتباتعالیاتزیرنظرسازمانحجوزیارتاصفهانباشرایطذیلاستفادهنمائید :
تورهاینقدی%2الی%7تخفیف(تورهایلحظهآخریبدونتخفیفمیباشد ).
برایخریدغیرنقدیبهصورتاقساطی%40پیشپرداختومابقیبرایتورهایخارجیدر
5قسط،تورهایداخلیدر8قسط،تورهایلحظهآخریدر3قسطوعتباتعالیاتدر4قسط
،بادریافتچکبدونکارمزد .
جهتکسباطالعاتبیشترباشمارهتلفن03132616707و32618368تماسویابهنشانی
:اصفهان-خهشتبهشتشرقی-خنیرو-نرسیدهبهفلکهپردیس-روبرویبانکسپهمراجعه
فرمایید.
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اماکن سیاحتی و گردشگری اصفهان
یکیازرسالتهایمجموعهبرنامهریزانرفاهیهرسازمان،ایجادشادابیدرجهتارتقاءبهداشت
روانی  هر فرد است که منجر به انجام وظائف محوله به نحو احسن خواهد شد .این شادابی از
طرق مختلفی میسر میگردد که یکی از آنها  ،ترغیب و شرکت در گشتهای تفریحی است که
نمونه بارز آن گردشگریهایشهری و کشوری است.بر این اعتقاد،مانیزسعینمودیمکهبا
تسهیلنمودنشرایطبرگزاریاینتورهایکوتاهمدتو همچنین تنوغ انتخاب  ،مشوقکلیه
کارکنان محترم اعم از کارمندان  ،اعضای هیئت علمی و بازنشستههای عزیز بوده تا از این
تسهیالت بهر برده و خود و خانواده معززشان را برای مدتی هر چند کوتاهازهیاهویکاریبه
طورمستقیموغیرمستقیمدورگردانیم .
میدان نقش جهان


نخستیننامیکهبرآننهادهشده،نقشجهان،بازتابیازهنرجهانیهنرمندانپرآوازهدر
میدانی گستردهباگسترهایافزونبرهشتهکتاربود.اینمیداندرخاللسالهای1000تا
 1038هجریدردورهپادشاهیشاهعباساولصفویوبهدستابرمردمعماریایران،استاد
"علیاکبراصفهانی"بناگردید.ایندومینمیدانبزرگدنیاباعناصرتشکیلدهندهیکشهر
دردیدگانسازندگانآنمتجلیگشتتاعناصرچهارگانهقدرترادرچهارگوشهخودبرپاسازد.
کاخ عالی قاپو (در ضلع غربی) به عنوان جایگاه قدرت ،بازار (در گوشه شمالی) مرکز قدرت
اقتصادی،مسجدجامععباسی(درضلعشمالی)ومسجدشیخلطفاهلل(درضلعشرقی)به
عنوانجایگاهتبلورقدرتمذهبیبناگردیدتاپایتختدولتمقتدرصفویهپیراموناینمجموعه
شکل گیرد .این میداندهمین اثر ثبت شدهدر میراث بشری است و در قلب تپده تاریخی
فرهنگیاصفهانقراردارد .


511

مسجد جامع عباسی (مسجد امام) ( 1038ه.ق)

اگراصفهانراشهریبناشدهبرمبنایاسطورهوکاشی نامیدهاند،بیارتباطبامسجدباشکوه
جامععباسینمیتواندباشد.مسجدیکهدربدوورودبهآن،خودرادرمیانبستانیازگلو
بوتهآرمیدهبرکاشیمیبینید.آنجاکههنرمندان،اندیشههایخودرادرمجموعهایالیتناهی
گردهمآوردهاندتاجویندگانهنرراساعتهادرپیچشاسلیمیبهفکرفروبرند.سردرورودی
آنراآراستهبهدومنارفیروزهایاستودرحیاطچهارایوانکاشیکاریشدهدیدهمیشود.
اینمسجدکهبهجهتساختنمازجماعتودیگرکاربریهاساختهشدهبزرگتریناثرتاریخی
دورانصفویهوتنهامسجدایرانباسهگنبددوپوشمیباشد .

مسجد شیخ لطف اهلل ( 1028ه.ق)











شادیبرفروتنیوتواضعهنرمندیکهشاهکارشپسازگذشتچهارسده،چشمانکنجکاو
بینندهراساعتهاغرقدرتماشامیکند.مسجدیسرپوشیدهبههنرکاشیکاری،بدونمنارهای
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سربهفلککشیده،برجانبخاوریمیدان.دربدوورودبهآنبامهرابیبینظیرازکاشیروبرو
میشویدوبرگنبدتکپوشآنشعاعنوریمجسممیگرددکهباقرقرهاینصبشدهدرمرکز
گنبدنقشطاووسگونهایرادربرابردیدگانشمامجسممیسازد.اینمسجدبیشکزیباترین
اثرتاریخیعصرصفویاست .

کاخ عالی قاپو ( 1000تا  1006ه.ق)











کاخاداریدرغربمیدانکهورودیمجموعهکاخهایسلطنتیاصفهاننیزبهحسابمیآمدو
ازآنجهتآنراعالیقاپویادروازهاعلینامیدهاند.کاخدارایششطبقهوبلنداییحدود36
متراستوتمامیفضاهایدرونیاتاقها،تاالرهاوتاالرستوندارکاخبهنقاشیهایدیواریبسیار
ظریفآراستهشدهاستوتاالرموسیقیآننیزبهنحوشایانیباتزئیناتمقرنسکاریمیان
تهیتزئینشدهاست .
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کاخ چهلستون ( 1057ه.ق)











کاخچهلستونازدورهشاهعباساولدرمیانباغیبهنامجهاننماساختهشدور درزمان
زمامدارینوهوی،شاهعباسدوم،جهتپذیراییوتشریفاتسلطنتیگسترشیافت.کاخدارای
تاالرستونداریبابیستستونوتاالرآیینهتختگاهمیباشد.تاالرستونداردرگذشتهبه
تزئیناتآیینهکارینقاشیوگچبریآراستهبودهولیدراثرآتشسوزیاینتزئیناتازبین
رفتهاند.درتاالرتختگاهنقاشیهایدیواریبسیارجالبیازدورهصفویهوقاجاریهدرمورد
رویدادهایمهمایراندیدهمیشود .
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مجتمع آموزشی ،فرهنگی طاها(مشهد مقدس)
بدینوسیلهبهاطالعمیرساندکلیهدانشگاهیانمحترممیتوانندنسبتبهثبتناممجتمعطاها
(مشهدمقدس)بامراجعهبهسامانه erp.iut.ac.irاقدامفرمایند.
آدرس:مشهدمقدس،خیابانفدائیاناسالم،کوچهفدائیاناسالمدهم(نبشبیمارستانسوانح
امدادیشهیدکامیاب)پالک 8
تلفن051-38580912:الی15فاکس 051-38580911:
ضوابطنحوهاستفاده،دستورالعملهزینهاسکانوانجاممراحلرزرواسیون 
گالریتصاویرمجتمع 
نقشهمسیرمجتمع 
مجتمع فرهنگی آموزشی طاها 
مشهدمقدس،خیابانفدائیاناسالم،کوچهفدائیاناسالمدهم(نبشبیمارستانسوانحامدادی
شهیدکامیاب)پالک 8
تلفن051-38580912:الی15فاکس 051-38580911:

دستورالعمل هزینه اسکان در مجتمع فرهنگی آموزشی طاها دانشگاه صنعتی اصفهان 
هزینهاسکانبهازاءیکشب :
نوعواحد 

ایام پر تقاضا

ایام کم تقاضا




تعداد نفرات تعداد نفرات 
اضافیمجاز  کارکنان(هزار هیئت علمی کارکنان(هزار هیئت علمی
عادی 
(هزارتومان) 
(هزارتومان)  تومان) 
تومان) 

دوخوابه 

5

4

 30

 40

 45

 60

سهخوابه 

7

5

 40

 50

 60

 75


سایرشرایط :
 -1قیمتاسکاننفراتاضافیبهازایهر نفر،شبی 50/000ریالبرایایامکمتقاضاو
75/000ریالبرایایامپرتقاضادرنظرگرفتهمیشود .
 -2طولمدتاقامتهردورهبرایایامپرتقاضاحداکثر4شبودرایامعادیدرصورت
وجوداتاقخالیفاقدمحدودیتاست .
 -3هزینهبابتکودکانزیرسهسالدریافتنمیشود.
 -4اولویتاستفادهازمجتمعهموارهباکارکنانواعضایهیأتعلمیدانشگاهاست.معهذا
استفاده میهمان در صورت وجود واحد خالی با پرداخت هزینه معادل به ازای هر
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نفر30هزارتومان(حداقلدریافتی100هزارتومان)بهازایهرشباقامتدرایامکم
تقاضامیسرمیباشد.
 -5عضوهیأتعلمییاغیرهیأتعلمییاهمسرایشانبایستیهمراهتیماقامتکنندهدر
مجتمعحضورداشتهباشد.

فرمشماره 2
ضوابط نحوه استفاده از واحدهای مجتمع فرهنگی آموزشی طاها
*حضورفرددرخواستکنندهیاهمسرایشاندرهنگامپذیرشدرمجتمع،الزامیاست .
*ارائهمعرفینامهوشناسنامهفردمتقاضیوکلیههمراهانضروریمیباشد .
*شئوناتاخالقیواسالمیازجملهرعایتکاملحجاباسالمیالزامیاست .
*ازپذیرشدرخواستکنندهبهصورتمجردی،جلوگیریخواهدشد .
*آوردنحیواناتخانگیبهداخلمجتمعممنوعمیباشد .
*استفادهازوسایلگرمازا(مانندپیکنیک،هیتربرقیو)...درداخلواحدهاممنــــوع
میباشد .
*کشیدنسیگاروقلیانوهرنوعمواددخانیدرواحدهاوراهروهایمجتمع،ممنوعمیباشد .
*پذیرشمیهمانانبراساسظرفیتواحدهامیباشد(.برایکودکانکمتراز3سال،هزینه
ایدریافتنخواهدگردید)وپذیرشبیشازتعدادافراداعالمشدهانجامنخواهدشد .
*استفادهازفضایواحدهایمجتمع،منحصربهشخصمیهمانویاخانوادهوهمراهانمورد
تاییددانشگاه،کهقبإلپذیرشگرفتهاند،میباشدوازورودافرادیکهفاقدپذیرشمیباشند
جلوگیریبهعملمیآید .
*زمانتخلیهواحدها،ساعت12ظهروهنگامتحویل،ساعت3بعدازظهرمیباشد .
*دقتکافیدرتاریخوساعتتحویلوتخلیهواحد،درجشدهدرفرمرزرواسیونخود،
مبذولداشتهزیرامدیریتمجتمعازپذیرشزودترازموعدوامکانتمدیداقامتمهمانان،
جداخودداریخواهدنمود .
*پسازتحویلکلیهامکاناتداخلواحدها،براساسلیستارائهشدهوصحتدرستیو
سالمبودنآن،مسئولیتحفظونگهداریآنهابهعهدهمتقاضی(مهمان)خواهدبود .
*باتوجهبهاینکهبرایهرواحد،حداکثرفضابراییکدستگاهخودرودرپارکینگاختصاص
مییابدلذاازپذیرشبیشازیکخودرودرپارکینگجلوگیریبعملخواهدآمدوهمچنین
خواهشمنداستازپارکنمودنخودروخوددرمقابلمنازلهمسایگاننیزجداَخودداری
فرمایید .
*ارائهسرویسنهاروشام(بهصورتتحویلدربواحد)،درزمانپذیرشمجتمعمشخص
وهزینههایمربوطهنقداَدریافتخواهدشد .
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*هزینهاینترنتمیهمانانباتوجهبههزینههایمرتبط،محاسبهواخذمیگردد .
*درصورتبروزهرگونهمشکلیاسوال،صرفاَپیگرییمواردازطریقمسئولینمجتمع
صورتخواهدگرفت .
*جهتحفظآرمشمحیطمجتمعوالبتهاحترامبهدیگرمهمانان،ازایجادسروصدابههر
نحویپرهیزشود .
*پرسنلذیربط،کلیهاموالواحدراصحیحوسالمبهرئویتمهمانگرامیرساندهودر
هنگامتخلیهنیز،صحیحوسالمتحویلخواهندگرفت .
*جبرانضرروزیانواردهبهاموالواتاقتحویلیبهمیهماناندرزماناسکانبعهدهشخص
متقاضیمیباشد .

مراحل انجام رزرواسیون واحدهای در مجتمع فرهنگی آموزشی طاها 
کارکنانواساتیددرخواستخودرابالحاظنمودنتعدادنفرات،زمان،مدتاقامت،تلفن
تماسو....قبلازعزیمتازطریقسامانهجامعمدیریتفرآیندهایدانشگاهصنعتیاصفهان
بهآدرس bpm.iut.ac.irارائهنمودهودرصورتانجامکلیهمراحلفرآیندوالبتهمیسر
بودنرزرواسیون،درآخرینمرحلهبادریافتکدرهگیریوچاپفرممربوطه(طبقراهنمای
موجوددرسامانه)،قبولدرخواستخودراباشرایطاعالمنمودهقطعینماید.الزمبهذکر
استدرزمانهاییکهتقاضایزیاد وجودداشتهباشد،ثبتنامبهصورتقرعهکشی،انجام
میگیردکهالبتهشرایطخاصخودراخواهدداشت(.زمان،شرایطونحوهآندرزمان
مقتضیبهاطالععمومخواهدرسید) 
درخاتمهازکلیهسروراندانشگاهی،التماسدعاداشتهودرنهایتنیزدرخواستمیشودبا
رعایت کلیهقوانینومقرراتحاکمبرمجتمعونیزحفظونگهداریواحدهاواموالمربوطه
دانشگاهرادرادارههرچهبهترآن،یارینمایید .
باآرزویسفریخوشبرایشماوخانوادهمحترمتان 
اداره رفاه کارکنان
دانشگاهصنعتیاصفهان 
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باسمه تعالی

فرم شماره 1
فرم درخواست اسکان در مجتمع فرهنگی آموزشی طاها
مدیرمحترممجتمعفرهنگیآموزشیطاها 
باسالم،احتراما،اینجانبکارمند/هیأتعلمیبهشمارهپرسنلیبه
همراهافرادمشروحهذیلدرخواستاقامتبهمدتدرواحدخوابهاز
تاریخلغایترامینمایموازکلیهمقرارتوقوانینحاکمبرمجتمعمطلع
وتعهدمینمایمبهصورتکامل،ازطرفخودوهمراهانم،آنرارعایتنمائیم .
مشخصاتمتقاضی 


نامپدر 

شمارهشناسنامه/کدملی  


شمارههمراه 

همراهان 

نسبتبامتقاضی 

سن 

 -1





 -2





 -3





 -4





 -5





 -6





 -7





 -8





 -9





 -10





 -11





 -12





 
تاریخوامضاءمتقاضی 
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فرم شماره 4

فرم نظر خواهی وضعیت مجتمع فرهنگی آموزشی طاها
ضمنآرزویاقامتیخوشوآرزویقبولیزیارات،بدینوسیلهتقاضامیشودجهتکمکبهبهبود
ارائهخدماتورفعاشکاالت،تقبلزحمتنمودهوبامطالعهوتکمیلاینفرم،مارادراین
مهمیاریفرمایید .

باتشکر 
 
سرپرستادارهرفاهکارکنان 
عالـــی  خــوب  متوسط  ضعیف  خیلـــی توضیحـــــات
ضعیـف 

شرح













مناسببودنتجهیزاتونظافتلوازمداخل
آشپزخانه 

مناسببودنتجهیزاتونظافتاتاقخواب  











مناسب بودن تجهیزات و نظافت سرویس
بهداشتی 













مناسببودنتجهیزاتونظافتپذیرایی 













نظافتمحوطهخارجازواحد 













نظافتشیشهها،دیوارها،فرشو ..













نحوه پاسخگویی و ارائه سرویس توسط
پرسنلمجتمع 













نحوهبرخوردمسئوالنوخدمه 













پیشنهادات و انتقادات :
**********در صورت تمایل************
نام و نام خانوادگی :
امضاء

تاریخ بهره مندی از مجتمع :
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دفاتر خدمات مسافرتی آسمان هفتم
قابلتوجهکلیهدانشگاهیانمحترم
پیروانعقادتفاهمنامهباشرکتخدماتمسافرتهوائیآسمانهفتم،باارائهمعرفینامه 
ازادارهرفاهمیتوانیدازخدماتاینشرکتباشرایطذیلاستفادهنمائید :
تورهاینقدیمیزان%3براساسقیمتتورتخفیفدادهمیشود .
برایخریدغیرنقدیبهصورتاقساطی یک سوم مبلغ به صورت نقدی ومابقیدرچهارقسط
ماهیانهبااخذچککارمندیو 
معرفینامهازادارهرفاهکارکناندانشگاه .
جهتکسباطالعاتبیشترازخدماتاینآژانسمیتوانیدبه سایت اینترنتی آسمان هفتم
مراجعه 
ویاباشمارهتلفن36767تماسحاصلفرمائید .

521

522




 -7-4-10دانشگاه صنعتی امیرکبیر

راه اندازی سامانه ثبت درخواست مهمانسرا ومعرفی نامه وامها در اتوماسیون اداری
دانشگاه
تاریخارسال1398/09/06:

نرمافزارهای مهمانسرا و معرفینامهوامها از مجموعه نرم افزارهای رفاهی دیدگاه ،با همکاری
معاونتمحترمتوسعهومدیریتمنابعدانشگاهومرکزفناوریاطالعاتوارتباطاتوادارهرفاه
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دانشگاه به منظور  ارائه خدمات بهتر و همچنین رضایتمندی همکاران ،از روز سهشنبه
98/09/05دردانشگاهصنعتیامیرکبیراستقراریافت .
لذاکلیهکاربرانازاینپسبدوننیازبهمراجعهحضوریبهادارهرفاهمیتوانندازطریقاین
سامانهدرخواستهایمربوطهرابهصورتالکترونیکیازطریقاتوماسیوناداریثبتنمایند .
خدمات تفریحی ،ورزشی و فوق برنامه
اطالعیهتئاترکمدی 
اطالعیهباغگیاهشناسی 67.
اطالعیهجشنوارهشکوفاییگلهایداودیدرباغگیاهشناسی 58.
اطالعیهجشنوارهسوغاتایرانیوگالبگیریدرباغگیاهشناسی 98.
اطالعیهباغوحشوشهربازیپارکارمتهران 4-
اطالعیهنمایشکمدیموزیکال 84.
اطالعیهتئاترطنزالکالسیکو 83-
اطالعیهاستندآپکمدیسعیدشو 82.
اطالعیهشهربازیپارکارمتهران 36-
مجتمعتفریحیسورتمهتهراناطالعیه 24.
اطالعیهدلفیناریومبرجمیالد 68-
خدمات گردشگری
اطالعیههتلبابلسرشرکتآهوان 95-
اطالعیهنرخاتاقهایهتل4ستارهآهوان-چابکسر-
تورهایاقساطیشرکتآهوان
اطالعیهشرایطپرداختتورهایخارجیوداخلیتوسطشرکتآهوان74-
خدماتمسافرتیهواییوجهانگردیآهوان
اطالعیهاستفادهازواحدهایاقامتیفرحآبادساریطبقجدولزمانبندی62-
اطالعیهارائهخدماتشرکتمسافرتیآهوان 68-
اطالعیهخدماتمتنوعومناسباقامتیوگردشگری 36-
اطالعیهاستفادهازخدماتهتلتختجمشیدکالردشت 23-
اطالعیهاستفادهازامکاناتمهمانسرایمرکزآموزشعالیشهیدباکریمیاندوآب 25-
اطالعیهپذیرشمیهماندرمرکزرفاهیدانشگاهبینالمللیامامرضاعلیهالسالم 
استفادهازاماکنرفاهیدانشگاههایدیگراطالعیه 35
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اطالعیه امکانات رفاهی مهمانسرای دانشگاههای سراسر کشور67
اطالعیهاستفادهازامکاناتهتلهشتبهشتدانشگاهصنعتیاصفهان 16-
اطالعیهاستفادهازامکاناتمهمانسرایموسسهآموزشعالیقشم( )3
اطالعیه پذیرش مهمانان نوروزی در خوابگاههای دانشگاه فردوسی مشهد در سال
 1397
اطالعیه هتل بابلسر شرکت آهوان95-

525

526

اطالعیه استفاده از امکانات هتل هشت بهشت دانشگاه صنعتی اصفهان16-

 -8-4-10دانشگاه صنعتی شریف
تورزمینیمشهد
قطار4تختهدرجه1
تاریخ97/1/23:الی97/1/26
مدتزمانتور2:شبو3روز
وعدهها:صبحانه،ناهار،شام
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هزینهتور390،000:تومان
همکارانگرامیجهترزروتورمیتوانندباشمارههایزیرتماسحاصلفرمائید.
02166164425-09902121380
تورهایاروپا
برایمشاهدهجزئیاتتوربررویآنکلیکنمائید.
توراسپانیاایتالیا9شب
توراسپانیا-بارسلونا7شب
تورفرانسهایتالیاهلند9شب
تورفرانسهایتالیااسپانیا12شب
تورفرانسهایتالیا8شب
تورفرانسهاسپانیا8شب
تورفرانسه-پاریس7شب
جهتدریافتاطالعاتبیشتربهنمایندهشرکتآهواندرادارهرفاهمراجعهفرمایید.
15بهمن1396
آخرینمهلتثبتناممتقاضـیاناسـتفادهازامکـاناتاقامتیدانشگاه
ضمنتبریکفرارسیدنعیدنوروز،بدینوسیلهبهاطالعهمکارانمحترممیرساندآخرینمهلت
ثبتناممتقاضـیاناسـتفادهازامکـاناتاقامتیدانشگاهپایانوقتاداریروزشنبه96/12/19
میباشد.
الزمبهتوضیحاستپسازبررسیفرمهاوتعییناولویتها،باتوجهبهدفعاتاستفادهازامکانات
مذکوردرسالهایقبل،روزیکشنبه96/12/20قرعهکشیانجامونتایجاعالمخواهدشد.

دانلودفایلاطالعیه 
16اسفند1396
امکاناتسیاحتیوفرهنگیستادرفاهیوزارتعتف
همکارانگرامیجهتاطالعازآخرینامکاناترفاهیستادرفاهیوزارتعتفمیتوانندبهپیوند
زیرمراجعهکنند.
www.setadrefahi.ir
09دی1396
تورمشهدوکیش
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تورمشهد
مدتزمان2:شبو3روز
تاریخ14:اردیبهشتتا16اردیبهشت
هزینهتور179000:تومان
تورهواییکیش
مدتزمان2:شبو3روز
تاریخ17:اردیبهشتتا19اردیبهشت
هزینهتور349000:تومان

جهتدریافتاطالعاتبیشترباشماره66164425نمایندهشرکتآهوانتماسحاصلفرمائید.
10اردیبهشت1397
تورروسیهویژهجامجهانی
تورروسیه
تورروسیهویژهجامجهانیمیباشد.
جهتدریافتاطالعاتبیشتربهادارهرفاهکارکنانمراجعهکنیدیاباشمارهداخلی4425تماس
حاصلفرمایید.
تورکیش
7تا9اردیبهشت
2شبو3روز
هزینهتور359،000:تومان
50درصدنقدمابقیچک
همکارانگرامیجهترزروتورمیتوانندباشمارههایزیرتماسحاصلفرمائید.
02166164425-09902121380
28فروردین1397
توریکروزهالیماالت
دیدنیها  :چشماندازهایزیبایدریاچهالیماالتومناطقسرسبزاطرافآن
خدمات :وسیلهنقلیهتوریستی،صبحانه،ناهارسرد(پکیج)،پذیراییبینروز،بیمه،راهنما
تاریخحرکت97/03/31:ساعت6صبح(15دقیقهقبلدرمحلحضوربهمرسانید ).
ساعت حرکت :ساعت6صبح(لطفا15دقیقهقبلازحرکتدرمحلحضوربههمرسانید) 
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مدت سفر 1:روز 
محل حرکت :دربدانشگاه 
لوازم ضروری :کارتشناسایی،کفشمناسب،داروولوازمشخصی 
هزینهها  ( :هر نفر )  98000/-تومان 
برنامه سفر 
حرکتازتهرانساعت 6
صبحانهدررستورانحدودساعت 8
رسیدنبهکناردریاچهحدودساعت 11:30
برنامهپیادهرویبهصورتدلخواهحدودساعت12الی 14
ناهارساعت14الی 15
حرکتبهسمتتهرانساعت 16
رسیدنبهتهرانساعت 22
جهتدریافتاطالعاتتکمیلیوثبتناممیتوانیدباشماره4425تماسحاصلفرمائیدیابه
نمایندهشرکتآهوانمستقردرادارهرفاهوتعاونمراجعهفرمائید .
08خرداد 1397
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 -9-4-10دانشگاه عالمه طباطبایی

پذیرش اقامت تابستانی در دانشگاه نیشابور
بهاطالعمیرساند،دانشگاهنیشابورپذیرایاعضایدانشگاهعالمهطباطبائیمیباشد.
نیشابورازشهرهایشناختهشدهوتوریستیکشوراستوهرسالهتعدادبسیاریازهموطناناز
اقصینقاطکشورمهماناینشهرفرهنگیوتاریخیهستند.قرارگیریدرمسیرسفربهمشهد
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مقدسونیزنزدیکیبهاینکالنشهرمذهبیفرصتهایزیادیرابرایجذبوماندگاریبیشتر
گردشگرانبوجودآوردهاست.
با توجه به اینکه بخش قابل توجهای ازمسافران تابستانی استان خراسانرضوی را جامعهی
محترمدانشگاهیوفرهنگیانگرامیتشکیلمیدهند؛لذادانشگاهنیشابوربرآناستتاباامکانات
رفاهیمطلوبخودپذیرایاعضایمحترمهیأتعلمیدانشگاهها،مدیرانوکارکناندانشگاهی،
دانشجویانگرامیونیزفرهنگیانارجمندباشد.ازاینروگرمترینوصمیمانهترینخوشآمد
گوییماراازدانشگاهنیشابورپذیراباشید.مجموعهمهمانسرایدانشگاهنیشابورضمنخوشآمد
گوییبهمهمانانارجمندآمادگیخودراجهتپذیراییدرطولتعطیالتتابستانیاعالممیدارد.
امکانات رفاهی:
یخچال،تخت،تشکطبی،موکت،پارکینگاختصاصی-سرویسبهداشتیوحماممشترک–نمازخانهواتاقتلویزیونمشترک
ظرفیتهراتاق4نفرمیباشد.استفادهازاماکنگردشگریوتفریحیشهرستانبصورتنیمبهااستفادهازاینترنترایگانشرایط رزرو:
لطفاپسازهماهنگیتلفنینسبتبهواریزوجهبهشمارهحساب455545994بانکتجارت،بهنامعوایداختصاصیدانشگاهنیشابور)کدشعبه(4555:اقداموفیشواریزیراازطریقنمابر
05143305234بهدانشگاهنیشابورارسالفرمایید.
 بدیهیاستوجهواریزیبههردلیلقابلاستردادنمیباشدوعملیاترزروبدونواریزوجهامکانپذیرنمیباشد.
هزینههراتاقبهازاییکشب600.000ریالمیباشد.زمانتخلیهوتحویلاتاقساعت12ظهرهرروزمیباشد.همکارانمحترمدانشگاهیمیتوانندجهتکسباطالعاتورزرواتاق،باشمارههایذیلتماس
حاصلفرمایند.
مجموعهخوابگاهپردیسدانشگاهنیشابور05143305440:
آقایدهنوی09152693467:
آقایدهنهء09154441738:
آقایبلوکی09157132362:
آدرس :نیشابور .انتهای بلوار ادیب دوم .دانشگاه نیشابور .مجموعه خوابگاهی پردیس دانشگاه
نیشابور
تاریخدرجخبر-1398/04/11:ساعتدرجخبر-09:48:شمارهخبر9239:
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اطالعیه استفاده از خدمات گردشگری و اقامتی (سخاوت کارت)
(قابلتوجههمکارانمحترمعلمی،اداری،بازنشستهوتحتپوشششرکتخدماتیدانشگاه) 
درراستایتوسعهخدماترفاهیوباتوجهبهتفاهمبعملآمدهفیمابیندانشگاهوشرکت
خدمات مسافرتی پرسپولیس امکان استفاده از خدمات متنوع رفاهی تحت پوشش بنیاد با
تخفیفاتویژهفراهمشدهاست .
ردیفنوعخدماتمیزانتخفیف 
1اقامتدرهتلهایپارسیاندرسطحکشوردرایامپیک20درصدودرغیرایامپیک
40درصد
2خدماترستورانهتلهایتهران(ناهاروشام)20درصد
3مراکزتفریحی:مجموعشهیدچمران(فودکورت،استخروسوناویژهآقایان،سینما،
دنیایبازی،بولینگ)
مجموعهارمسبز(رایگانبرایخانواده5نفره)
مجموعهتوچال(تلهکابینوسورتمه)10تا50درصد
4شرکتآموزش،مطالعاتومشاورهسیاحتیگردشگرانبنیاد25درصد
5خدماتسیاحتی:شرکتخدماتمسافرتیپرسپولیسوشرکتخدماتمسافرتیآیتو
امکانرزروبلیط،تور،هتلو.......
برایاطالعاتتکمیلیرویفایلپیوستکلیککنید.
نحوه استفاده:
همکارانمحترممیتوانندجهتثبتناماولیهودرخواستصدورکارتباارائهمبلغصدهزارتومانبصورتنقد،دربازهزمانی،شنبه97/10/1لغایتچهارشنبه97/10/6بهادارهرفاه
کارکنانمراجعهنمایند .
شایانذکراست،همکارانگرامیپسازدریافتکارتمیتوانندازطریقدرگاهالکترونیکی
سایتشرکتپرسپولیسنسبتبهشارژکارتخودبهمبلغدلخواهاقدامنمایند(کارت
دریافتیباشارژصدهزارتومانمیباشد).
اعتبارکارتسهسالهوقابلتمدیداست.تاریخدرجخبر-1397/10/18:ساعتدرجخبر-08:52:شمارهخبر7930:
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اقامت در مجتمع اقامتی رضوان واقع در سرعین




گالری تصاویر
تاریخدرجخبر-1398/05/02:ساعتدرجخبر-09:15:شمارهخبر9397:
اقامت در شهرهای مختلف ایران با قیمت مناسب

ادارهرفاهکارکنانبهمنظورتوسعهخدماترفاهیدرزمینهسفر،امکاناستفادهاعضایعلمی
واداریدانشگاهراازمجموعههایاقامتیدر شهرهای اصفهان ،اهواز ،بیشه لرستان ،جلفا،
زاهدان ،کرمان ،میرجاوه ،نیشابور و یزدباشرایطذیلدربازهزمانی98/08/01تا98/12/29
فراهمنمودهاست.
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اقامتهمکارانبهمدت حداکثر 3شبو 4روزوباظرفیت حداکثر 4نفر هر شب 500/000
ریال امکان پذیر میباشد  .ساعت تحویل اتاق  14و ساعت تخلیه  12میباشد و الزم بهذکر
میباشد،امکانطبخغذادرداخلواحدوجوددارد .
همکاران میتوانند از کمک هزینه مجتمع کیش مهر در این اقامتگاهها استفاده نمایند.
نحوه درخواست:
 درخواستهایاقامتصرفا از طریق سامانه اتوماسیون اداری دانشگاه قابل قبول میباشد .همکارانگرامیپسازثبتناممیبایستدرخصوصروشپرداختهزینه(استفادهازکمکهزینه سفر کیش مهر ،کمک هزینه سفر و به صورت کسر از حقوق) فرم پیوست را تکمیل و
ارسالنمایند .
صرفا
درخواستاقامتمیبایستحداکثرتاپانزدهمماهقبلوبههمراهمشخصاتمیهمانان( اقوامدرجهیک)شاملکدملی،نسبت،تاریختولدبهادارهرفاهکارکناناعالمنمایند .
درصورتکنسلشدنسفرمیبایستتاسهروزقبلازتاریخسفربهادارهرفاهکارکناناطالعدادهشود.درغیراینصورتیکشباقامتازحسابدرخواستکنندهکسرخواهدشد .
فرم شیوه پرداخت 
ظرفیتهای اقامتگاه ها 
جهترویتعکسهایمراکزبررویلینکهایذیلکلیکنمایید .
اصفهان 
اهواز 
بیشه لرستان 
جلفا 
زاهدان 
کرمان 
میرجاوه 
نیشابور 
یزد
تاریخدرجخبر-1398/07/28:ساعتدرجخبر-09:17:شمارهخبر 10124:

اطالعیه استفاده از مجموعه اقامتی در شهر مقدس مشهد -شماره 9
بهمنظورتوسعهخدماترفاهیدرزمینهسفربرایاعضایدانشگاهوباتفاهمبعملآمدهبا
دانشگاهتربیتمدرس،اعضایمحترمعلمیوادارایدانشگاهمیتوانندازمجموعهاقامتیآن
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دانشگاه  واقع در شهر مشهد با شرایط و مشخصات ذیل در بازه زمانی  97/10/13لغایت
97/12/25استفادهنمایند .
مشخصاتواحدهایاقامتی:
-1واحدهابهصورتآپارتمانیکخوابهواقعدرخیابانامامرضا(ع)-امامرضا(16عنصری)-
عنصری7میباشد.
-2ساعتتحویلاتاق19وساعتتخلیه14میباشد
-3اقامتبهصورتدورهایو4شبمیباشد
-3طبخغذادرداخلآپارتمانامکانپذیرمیباشد.
-4قیمتاقامتیکواحدآپارتمان(باظرفیت4نفر)دریکدوره4شب،مبلغیکمیلیونو
دویستهزارریالمیباشد.
-5استردادوجهامکانپذیرنمیباشد.
-6اینمهمانسرافاقدآسانسورمیباشد
نحوه درخواست:
-1درخواستهایاقامتصرفاازطریقسامانهاتوماسیوناداریدانشگاهقابلقبولمیباشد .
-2زماندرخواستاقامتمیبایستحداقلیکهفتهقبلوبههمراهمشخصاتمیهمانان(صرفا
اقوامدرجهیک)شاملکدملی،نسبت،تاریختولدوباضمیمهاسکنفیشواریزیباشد .
 -3همکاران پس از ثبت رزرو مجموعه اقامتی مشهد در سامانه اتوماسیون اداری (خدمات
الکترونیکی)تا 12ساعتمهلتدارندنسبتبهواریزوجهموردنظرواسکنوضمیمهفیش
واریزیدردرخواستالکترونیکیخوداقدامنماینددرغیراینصورتبطورخودکارثبتنامشما
ازسیستمحذفخواهدشد .
-4پسازواریزوجهوثبتنامقطعی،ودریافتمعرفینامهازسویادارهرفاهکارکنانبههمراه
اصلفیشواریزیبهمجموعهاقامتیمراجعهنمایید .
امکانثبتنامازساعت10صبحروزچهارشنبهمورخ97/10/05فعالمیباشد.
تاریخدرجخبر-1397/10/18:ساعتدرجخبر-08:41:شمارهخبر7929:
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اقامت در هتل سران واقع در شهر زیبای رامسر
گالری تصاویر هتل سران


تاریخدرجخبر-1398/05/02:ساعتدرجخبر-09:18:شمارهخبر9398:
امکان رزرو استفاده از مجتمع آموزشی اقامتی کیش مهر
بهاطالعهمکارانمیرساند؛امکاناستفادهازمجتمعآموزشیاقامتیکیشمهردربازهزمانی
98/7/1الی98/12/20فراهمگردیدهاست .
نحوهمحاسبه صورتحساب در مجتمع کیش مهربهشرحزیرمیباشد:
-1هزینهاقامتهرنفرشب (صرفاً اقامت و صبحانه) محاسبهمیشود.
-2صرفناهاروشاماختیاریبودهوبراساسقیمتهایتمامشدهاست.الزمبهتوضیحمیباشد
قیمتهایمندرجدرفهرستبها،بسیارنازلترازقیمتهایآزادوصرفا برایرفاههمکاران
محترمدانشگاهعالمهطباطبائیعرضهخواهدشد.
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-3استفادهازخدماتمجتمعآموزشیواقامتیکیشمهرمخصوصهمکارانمحترموخانواده
درجهیک(همسر،فرزندان،پدرومادرایشان)میباشد.
-4لطفادرصورتنیازبهاطالعاتبیشترباادارهرفاهکارکنان،شمارهداخلی2621تماسحاصل
فرمایید.
 -5همکارانگرامیتابیستوچهارساعتقبلازتاریخرزرومیتوانندباارسالنامهبهرئیس
ادارهرفاهرزروخودراکنسلنماینددرغیراینصورتبهمیزانتعدادنفراترزروشدهویکشب
اقامتبرایشانجریمهکنسلیدرنظرگرفتهخواهدشد.
همکاران محترم میتوانند از ساعت  12روز سهشنبه  98/6/26از طریق اتوماسیون
اداری اقدام به ثبت نام نمایند.
تاریخدرجخبر-1398/06/26:ساعتدرجخبر-09:47:شمارهخبر-9678:
دستورالعمل استفاده از کمک هزینه سفر سال 1398
بهمنظورتوسعهخدماترفاهیدرزمینهسفراعضایدانشگاه ،دستورالعملاستفادهازکمک
هزینه سفر سال  ،1398به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه رسید .در این دستورالعمل شرایط
استفادهازمجتمعکیشمهرنیزاعالمشدهاست.
تاریخدرجخبر-1398/02/08:ساعتدرجخبر-14:40:شمارهخبر8651:
ارائه کارتهای هلدینگ تفریحی گردشگری ایران فان
اطالعیهارائهکارتهایهلدینگتفریحیگردشگریایرانفان 
بهاطالعهمکارانعلمی،اداری،قرارداددرمدتمحدودوکارکنانشرکتخدماتیدانشگاه
میرساند؛درراستایارائهخدماترفاهیبههمکارانمحترمدانشگاه،امکاناستفادهازکارتهای
الکترونیکیهلدینگتفریحیگردشگریایرانفان(پنجمجموعهتفریحی)درشهرتهرانبهشرح
جدولذیلفراهمشدهاست.همکارانمحترمجهتکسباطالعاتبیشتروبهرهمندیازامکانات
مجموعههابهسایتشرکتبهآدرس www.iran-fun.irمراجعهنمودهودرصورتتمایلبه
خریدکارت،بهادارهرفاهکارکنانمراجعهنمایند .
سورتمهتهران:خیاباندربند،نرسیدهبهمیداندربند،انتهایخیاباناسداللهی
سرزمینشگفتانگیزشهدایخلیجفارس:انتهایهمتغرب،دریاچهشهدایخلیجفارس
پارکحیواناتوژوراسیکپارک:سعادتآباد،میدانبهرود،انتهایشقایق
سرزمینشگفتانگیزبوستاننهجالبالغه:اتوبانحکیمغرب،بعدازخروجییادگارامام
هیومنپارک:نیاوران-ابتدایخیاباندارآباد-بعدازآجودانیه(شهیدسباری)-انتهایخیابان
موزه-جنبموزهحیاتوحشدارآباد
تلفنگویا24557:
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الزمبهذکرمیباشد،میزاناعتبارقابلاستفاده1/000/000ریالکهمبلغپرداختیبا%50
تخفیف500/000ریالاست.
تاریخدرجخبر-1398/02/15:ساعتدرجخبر-10:00:شمارهخبر8725:
اقامت تابستانی در سرای دانشجویی دانشگاه بجنورد
دانشگاهبجنوردازتاریخ 20/04/98لغایت 15/06/98سرایدانشجوییرا دراختیارهمکاران
هیأتعلمیواداریدانشگاههایسراسرکشورقرارمیدهد.
اطالعاتبیشتر 
تاریخدرجخبر-1398/04/29:ساعتدرجخبر-12:11:شمارهخبر9369:
اقامت در هتل پردیسان مشهد مقدس1 -
طیقراردادمنعقدهدانشگاهباوزارتعلومتحقیقاتوفناوری،اعضایعلمیواداریدانشگاه
میتوانند از هتل پنج ستاره پردیسان واقع در شهر مشهد با شرایط ذیل در بازه زمانی
598/06/15تا98/12/25استفادهنمایند.
•
•
•
•
•

ظرفیتاستفادههمکارانازهتلتا4نفر 
ساعتتحویلاتاق14وساعتتخلیه12
اقامتحداکثرتاسهشب
عدمامکانطبخغذادرداخلواحد
امکاناستفادههمکارانازکمکهزینهسفرکیشمهربرایهتلپردیسانمشهد

نحوه درخواست:
 درخواستهایاقامتصرفا ازطریقسامانهاتوماسیوناداریدانشگاهقابلقبولمیباشد .همکارانگرامیپسازثبتناممیبایستدرخصوصروشپرداختهزینه(استفادهازکمکهزینهسفرکیشمهروکمک هزینهسفروبهصورتکسراقساطسهماههازحقوق) ،فرم
پیوستراتکمیلوارسالنمایند 
درخواستاقامتمیبایستحداقلیکهفتهقبلوبههمراهمشخصاتمیهمانان(صرفااقوامدرجهیک)شاملکدملی،نسبت،تاریختولدبهادارهرفاهکارکناناعالمنمایند .
 درصورتکنسلشدنسفرمیبایستتا 72ساعتقبلازتاریخرزروبه ادارهرفاهکارکناناطالعدادهشود.درغیراینصورتیکشباقامتبهتعدادکلمیهمانانمعرفیشدهازحساب
درخواستکنندهکسرخواهدشد.
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تاریخدرجخبر-1398/06/04:ساعتدرجخبر-11:24:شمارهخبر9480:
پذیرش اقامت تابستانی در دانشگاه سپاهان شهر اصفهان
بهاطالعمیرساند،دانشگاهشهیداشرفیاصفهانیازروزشنبه1تیرماهالییکشنبه31شهریور
ماه1398پذیرایاعضایدانشگاهمیباشد.
دریافت اطالعیه
تاریخدرجخبر-1398/03/12:ساعتدرجخبر-09:18:شمارهخبر9017:
امکان استفاده از مجموعه اقامتی دانشگاه اصفهان
اعضای علمی و اداری دانشگاه میتوانند از مجموعه اقامتی دانشگاه اصفهان با شرایط و
تسهیالتذیلدربازهزمانی98/06/15تا98/12/25استفادهنمایند.
• محلاقامتبهصورتاتاقچهارتخت
• ساعتتحویلاتاق14وساعتتخلیه12
• اقامتحداکثرتاسهشب
• عدمامکانطبخغذادرداخلواحد
• امکاناستفادههمکارانازکمکهزینهمجتمعکیشمهربرایمهمانسرایاصفهان
نحوه درخواست:
 درخواستهایاقامتصرفا از طریق سامانه اتوماسیون اداری دانشگاه قابل قبول میباشد .همکارانگرامیپسازثبتناممیبایستدرخصوصروشپرداختهزینه(استفادهازکمکهزینهسفرکیشمهروکمک هزینه سفر و به صورت کسر اقساط سه ماهه از حقوق) ،فرم
پیوستراتکمیلوارسالنمایند 
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درخواستاقامتمیبایستحداقلیکهفتهقبلوبههمراهمشخصاتمیهمانان(صرفااقوامدرجه یک) شامل کد ملی ،نسبت ،تاریخ تولد به اداره رفاه کارکنان اعالم نمایند .
 درصورتکنسلشدنسفرمیبایستتا 72ساعت قبلازتاریخرزروبه اداره رفاه کارکناناطالعدادهشود.درغیراینصورتیکشباقامتبهتعدادکلمیهمانانمعرفیشدهازحساب
درخواستکنندهکسرخواهدشد.

تاریخدرجخبر-1398/06/05:ساعتدرجخبر-12:08:شمارهخبر 9485:

تعطیالت تابستانی در جشنواره شگفت انگیز دلفیناریوم برج میالد و هلدینگ ایران فان

بلیطنمایشمهیجومفرحدلفینهاوشیردریاییایرانواکراینرادردلفیناریومسرپوشیدهبرج
میالدتهرانرابا%50تخفیفدرادارهرفاهکارکنانتوزیعمیگردد.اینبلیطبرایکودکانزیر
دو سال رایگان و ویژه پنج نفر میباشد .رزرو بلیط و اطالعات بیشتر در سایت :
www.DolphinTehran.comهمکارانتوجهداشتهباشند؛حتمابارزروقبلیازمجموعه
استفادهگردد.
همچنینکارتهایهلدینگایرانفان،با% 35تخفیفشاملدریاچهشهدایخلیجفارس،
بوستاننهجالبالغه،سورتمهدربند،اسپایدرپارک،رویاپارکوهیومنپارکبااعتبارپایانسال
وهربنمخصوصیکنفرارائهمیگردد.اطالعاتبیشتردرسایت: www.iran-fun.ir
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تاریخدرجخبر-1398/04/31:ساعتدرجخبر-11:40:شمارهخبر9382:
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رضوان
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 -10-4-10دانشگاه علم و صنعت ایران
تاریخارسال1397/04/16:
امکاناترفاهیدانشگاهسمنانبرایدانشگاهیان  
عالقهمندانپسازهماهنگیورزروجادردانشگاههایموردنظر،جهتدریافتمعرفینامهبه
ادارهرفاهآقایکیائیداخلی6315مراجعهنمایند.

مشخصات و امکانات رفاهی ارائه شده دانشگاه کرمانشاه
عالقهمندانپسازهماهنگیورزروجادردانشگاههایموردنظر،جهتدریافتمعرفینامهبه
ادارهرفاهآقایکیائیداخلی6315مراجعهنمایند  .

مجتمع رفاهی بابلسر
مجتمعرفاهیبابلسربراساسبرنامهزمانبندیکهازطریقادارهرفاهاعالممیگردددرتعطیالت
تابستانوعیدنوروزقابلاستفادهکلیهکارکناناعمازهیأتعلمیوکارمندمیباشد.درسایر
اوقاتنیزبراساسدرخواستپرسنلوتاییدادارهرفاهمیتوانازامکاناتمذکوراستفادهنمود .
 -11-4-10دانشگاه فردوسی مشهد
مرکزآموزشیفرهنگیشماره4دانشگاهفردوسیمشهد(مهمانسرا)
باعنایتخداوندمتعال از شروع تابستان مهمانسرای دانشگاه فردوسی مشهد میزبان مهمانان
دانشگاههایتابعهوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریمیباشد.اینمهمانسرادارایامکاناتیشامل
اتاقهاییکنفره،دونفره،سوئیتوسالنکنفرانسمیباشد .
شرایطاقامتدرمهمانسرایدانشگاهفردوسیمشهد 
تصاویر استادسرا
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مجموعه آموزشی_فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد (بهشهر) 
باعنایتخداوندمتعالودرسایهدولتتدبیروامید،برایایجادانگیزهوتقویتروحیهیاعضای
محترمهیأتعلمی،کارکنانوبازنشستگانعزیزدانشگاهبزرگفردوسیوخانوادهآنان،درسال
 1394کلنگساختمجموعهآموزشی-فرهنگیدانشگاهدرمنطقهزاغمرزبهشهربازمینیبه
مساحت3هکتارزدهودراسفند1396بهبهرهبرداریرسید .
همکاران دانشگاه فردوسی مشهد جهت اطالع از نحوه رزرو و اسکان در مجموعه
آموزشی_فرهنگیدانشگاهفردوسیمشهد(بهشهر)ازطریقپرتالشخصی(اداریومالی-ستاد
رفاهی-مراکزاقامتی)اقدامنمایند .
آلبومتصاویر 
شرایط اقامت در مجموعه آموزشی_فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد (بهشهر) برای سایر
دانشگاهها 


580

581

مرکز آموزشی فرهنگی شماره 4
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مرکز آموزشی فرهنگی شماره 5
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مهمانسرای دانشگاه تبریز
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 -12-4-10دانشگاه کرمانشاه

609

عالمه طباطبایی در فریدونکنار
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 -5-10برنامه عملیاتی خدمات گردشگری ،اقامت و رستورانها
 -1-5-10کارگروه خدمات گردشگری ،اقامت و رستورانها
فهرست اعضا
آقایابراهیمحافظی

رئیسکارگروهومدیراموراداری 

آقایدکترعلیحفیظی 

مدیرامورفرهنگی 

آقایعلیاکبرعوضپور 

مدیرامورعمومیوتدارکات 

آقایعلیرضارمضانزاده 

مدیراموردانشجویی 

خانمدکترمحرر 

مدیربرنامهریزیفرهنگیواجتماعی 

آقایفرجالهحمزوی 

نمایندهکانونبازنشستگان 

دکترحسینمحمدی 

نمایندهستادرفاهیاعضایهیأتعلمی 

آقایحمیدرضاستاری 

رئیسباغگیاهشناسیارموفضایسبزدانشگاه 

آقایمحمدمهدیاسالمنژاد 

رئیسموزهتاریخطبیعی 

آقایحمیدرضامرادیبرایجانی 

رئیسمجتمعفرهنگیورفاهی 

آقایحمیدرضاکونجانی 

رئیسموزهنارنجستان 

آقایاحدبخشی 

رئیساموراداریدانشکدهکشاورزی 

آقایمحمدامیننظریجهرمی 

دبیرشورایکارکنان 

خانمفاطمهمعینی 

رئیساموراداریموزهتاریخطبیعی 

آقایمیثممظلومی 

دبیرکارگروهورئیسادارهرفاهکارکنان 

 -2-5-10برنامه زمانبندی جلسات کارگروه
نام کارگروه زمان و مکان جلسه

گردشگری،
اقامتو
رستورانها 

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

تاریخ 

 1399/05/07

 1399/06/30

 1399/11/04

روزوساعت 

سهشنبه 9

یکشنبه 13

شنبه 8:30

مکان 

طبقه 7

تاالردکترمصطفوی 

طبقه 7
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 -3-5-10فهرست پروژههای برنامه عملیاتی
پروژههای جاریبرنامهجامععملیاتیخدماتسالمتورفاهکارکناندانشگاهشیرازسال1400
گروهخدمات  ردیف 

گردشگری،
اقامتو
رستورانها

جمع

نامپروژه 

بودجهپیشنهادی 
(میلیونریال) 
0

1

تهاتراماکناقامتیباسایردانشگاهها 

2

اجارهاماکناقامتیدرشهرهایزیارتیوسیاحتی(مشهد،کیش،
قشم،یاسوج،یزدو )...

 10.000

3

برگزاریتورهاواردوهایتفریحی،زیارتیوسیاحتیبرایکارکنان
وخانوادهآنان 

 243

4

برنامهریزیاستفادهکارکنانازمهمانسرایتهران 

 2.000

5

برنامهریزیاستفادهکارکنانازمهمانسرایقشم 

 1.000

6

برنامهریزیاستفادهکارکنانازاردوگاهدکترمصطفوی 

 4.000

7

طراحیوایجادمجموعهتفریحیواقامتیدانشکدهکشاورزی 

 21.000

8

تفاهمنامهوقراردادبارستورانهاوبیرونبرها 

9

وامسفر 

 6.000

10

کمکهزینهسفر 

3.400

11


بازنگریواصالحزیرسیستممهمانسرایسوفا 
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0

0
47.643

 -4-5-10شناسنامه پروژههای برنامه عملیاتی
 -1-4-5-10اجاره اماکن اقامتی در شهرهای زیارتی و سیاحتی
الف) اطالعات عمومی:
نوعپروژه:جاری 

گروه خدمات :گردشگری ،اقامت و
رستورانها

هدفپروژه :
*ارائهخدماتگردشگریبههمکاران 
*کمکبهتوسعهخدماتسفرهایارزانوباکیفیتبههمکاران 
*استفادهازامکاناترفاهیدرشهرهایهدفبهسهروش :
-1اجاره(هزینه) 
-2گارانتی(هزینه) 
-3رهنکامل(پسازاتمامقراردادعودتداده
میشود) 

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:معاونت
اداریومالی 

مکاناجرایپروژه :

زماناجرایپروژه:تابستان،نیمهاسفند
ونیمهفروردین 


ب) اطالعات مشمولین /بهره برداران:
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:پرسنلدانشگاه،بازنشستگانوخانوادهایشان 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران 1000:
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه 1000:

ج) جدول فعالیت ها:
ردیف

نام فعالیت

تاریخ

تاریخ

واحد سازمانی

شروع

پایان

و فرد مسئول

توضیحات

1

بررسیشهرهایگردشگرپذیروپر
مخاطببرایسفر 





ادارهرفاه 



2

بررسیامکاناتاقامتیشهرهایهدف 





ادارهرفاه 



3

انعقادقراردادبااماکنانتخابشده 





ادارهرفاه 



4

تعریفاماکناقامتیجدیددرسامانهسوفا 





ادارهرفاه 
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د) برآورد هزینهها:
ردیف

عنوان هزینه

مبلغ (میلیون ریال)

1

فعالیتردیفاول 

0



1

فعالیتردیفدوم 

 100/000/000

مراجعهبهشهرهایمنتخبوبررسی
امکاناتاقامتیآنها 

3

فعالیتردیفسوم 



بهروشانتخابی،تعداداماکن،تعدادواحد،
مدتزماناجارهو...بستگیدارد 

4

فعالیتردیفجهارم 

0



جمع 

توضیحات

100/000/000ریالبدونمحاسبهاجارهاماکن 


ه) منابع تأمین مالی هزینه ها:
ردیف

عنوان منبع

مبلغ (میلیون ریال)

توضیحات

1

بودجهجاری 

 100/000/000

بدونمحاسبهاجارهاماکن 

2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

50درصدازهزینهاسکانتوسطهمکاران
مشارکتبهرهبرداران 
پرداختمیشود .
سایر 

5






100/000/000ریالبدونمحاسبهاجارهاماکن

جمع

و) سنجش رضایت بهره برداران:
ردیف

سطح
رضایت

فراوانی

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

درصد فراوانی
تجمعی

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحات تکمیلی :
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 -2-4-5-10تفاهمنامه و قرارداد با رستورانها و بیرونبرها
الف) اطالعات عمومی:
نوعپروژه:جاری 

گروهخدمات:گردشگری،اقامتورستورانها

هدفپروژه :
*ارائهخدماتمطلوبترودسترسیراحتتردر
استفادهازامکانات 
*رعایت شان و شخصیت همکاران در دریافت
خدماترفاهی 
*افزایشخدماترفاهیهمکارانوتنوعمراکز 

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتاموراداری 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:معاونتاداریومالی 

مکاناجرایپروژه :

زماناجرایپروژه:درطولسال 


ب) اطالعات مشمولین /بهره برداران:
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:پرسنلدانشگاه،بازنشستگانوخانوادهایشان 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران10000:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه 10000:

ج) جدول فعالیت ها:
تاریخ

تاریخ

واحد سازمانی

شروع

پایان

و فرد مسئول

ردیف

نام فعالیت

1

بررسیرستورانهاوبیرونبرهاو
مذاکرهدرخصوصاستفادهاز
تخفیفاتوانعقادقرارداد 

 99/8/15  99/7/1

2
3

ادارهرفاه 

توضیحات



مذاکرهدرخصوصاعطای
سوبسیدازسویدانشگاهبه
همکاراناستفادهکننده 

 99/9/15  99/8/15

ادارهرفاه 



اطالعرسانیبههمکاران 

 99/9/20  99/9/15

ادارهرفاه 



د) برآورد هزینه ها:
توضیحات

ردیف

عنوان هزینه

مبلغ (میلیون ریال)

1

فعالیتردیفاول 

0



1

فعالیتردیفدوم 



درصورتتاییددانشگاهتا20درصد
سوبسیدپرداختشود 

3

فعالیتردیفسوم 






جمع
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ه) منابع تأمین مالی هزینه ها:
ردیف

عنوان منبع

توضیحات

مبلغ (میلیون ریال)

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 





جمع

و) سنجش رضایت بهره برداران:
ردیف

سطح
رضایت

فراوانی

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

درصد فراوانی
تجمعی

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحات تکمیلی :
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 -3-4-5-10تهاتر اماکن اقامتی با سایر دانشگاهها
الف) اطالعات عمومی:
نوعپروژه:جاری 

گروهخدمات:گردشگری،اقامتورستورانها 

هدفپروژه :
*ارائهخدماتگردشگریبههمکاران 
*کمک به توسعه خدمات سفرهای ارزان و با
کیفیتبههمکاران 
*استفاده از امکانات رفاهی کلیه دانشگاهها و
ارگانهایدولتیازطریقتهاتر 

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:معاونتاداریومالی 

مکاناجرایپروژه :

زماناجرایپروژه:تابستان،نیمهاسفندونیمه
فروردین 


ب) اطالعات مشمولین /بهره برداران:
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:پرسنلدانشگاه،بازنشستگانوخانوادهایشان 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران 850:
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه 850:

ج) جدول فعالیت ها:
ردیف

نام فعالیت

1

تاریخ

تاریخ

واحد سازمانی

شروع

پایان

و فرد مسئول

توضیحات

بررسیامکاناتاقامتیدانشگاه
شیرازکهامکانتهاترباسایر
دانشگاههارادارد 

 99/7/1

 99/8/1

ادارهرفاه 



2

بررسیشهرهایگردشگرپذیرو
پرمخاطببرایسفر 

 99/7/1

 99/9/1

ادارهرفاه 



3

بررسیامکاناتاقامتی
دانشگاههایشهرهایهدف 

 99/7/1

 99/9/1

ادارهرفاه 



4

انعقادتفاهمبادانشگاههادر
خصوصتهاتر 

 99/10/1  99/9/1

ادارهرفاه 



5

تعریفاماکناقامتیجدیددر
سامانهسوفا 

 99/11/15  99/11/1

ادارهرفاه 
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د) برآورد هزینه ها:
توضیحات

ردیف

عنوان هزینه

مبلغ (میلیون ریال)

1

فعالیتردیفاول 

0



1

فعالیتردیفدوم 

0



3

فعالیتردیفسوم 

 50/000/000

مراجعهبهدانشگاههاوبررسیامکاناتآنها 

4

فعالیتردیفجهارم 

0



5

فعالیتردیفپنجم 

0


 50/000/000

جمع

ه) منابع تأمین مالی هزینه ها:

توضیحات

ردیف

عنوان منبع

مبلغ (میلیون ریال)

1

بودجهجاری 

 50/000/000



2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 




50/000/000میلیونریال

جمع

و) سنجش رضایت بهره برداران:
ردیف

سطح
رضایت

فراوانی

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

درصد فراوانی
تجمعی

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحات تکمیلی :
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 -4-4-5-10بهره برداری از مهمانسراهای قشم ،تهران و اردوگاه دکتر مصطفوی
الف) اطالعات عمومی:
نوعپروژه:جاری 

گروهخدمات:گردشگری،اقامتورستورانها 

هدفپروژه:
*ارائهخدماتمطلوبترودسترسیراحتتردر
استفادهازامکانات 
*استفادهبهینهازامکاناتمهمانسراهایدانشگاه 
*کاهشهزینههادرعیننگهداریازتجهیزاتاماکن 
*افزایشرضایتمندیکارکنان 

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه 

واحدهای سازمانی همکار پروژه :معاونت اداری و
مالی،دفترمرکزیدانشگاهدرتهران 

مکاناجرایپروژه :

زماناجرایپروژه:درطولسال 


ب) اطالعات مشمولین /بهره برداران:
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:پرسنلدانشگاه،بازنشستگانوخانوادهایشان 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران10000:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه10000:نفر 

ج) جدول فعالیت ها:
تاریخ

تاریخ

واحد سازمانی

شروع

پایان

و فرد مسئول

ردیف

نام فعالیت

1

بازنگریدرفرآیندموجودو
رفعاشکاالتاحتمالی 

 99/8/15  99/7/1

2

برنامهریزیوانجامامور
تعمیر،تجهیزونگهداری
مهمانسراها 

 99/9/15  99/8/15

توضیحات


ادارهرفاه 



ادارهرفاه 


د) برآورد هزینه ها:
ردیف

عنوان هزینه

توضیحات

مبلغ (میلیون ریال)

1

مهمانسرایتهران 





1

مهمانسرایقشم 





3

اردوگاهدکترمصطفوی 



صرفاشاملهزینههایمربوطبهویالها 


جمع

ه) منابع تأمین مالی هزینه ها:
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ردیف

عنوان منبع

توضیحات

مبلغ (میلیون ریال)

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع
و) سنجش رضایت بهره برداران:
ردیف

سطح
رضایت

فراوانی

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

درصد فراوانی
تجمعی

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحات تکمیلی :
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 -5-4-5-10برگزاری تورها و اردوهای تفریحی ،زیارتی و سیاحتی کوتاهمدت
الف) اطالعات عمومی:
نوعپروژه:جاری 

گروهخدمات:گردشگری،اقامتورستورانها 

هدفپروژه:
*ارائهخدماتگردشگریبههمکاران 
*پرکردناوقاتفراغتهمکارانوخانوادههایایشان 
*کمکبهتوسعهخدماتسفرهایارزانوباکیفیتبه
همکاران 

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه 

واحدهای سازمانی همکار پروژه :معاونت اداری و
مالی،مدیریتامورعمومی،مدیریتامورفرهنگی 

مکاناجرایپروژه:اماکنتفریحی،زیارتیوسیاحتی زماناجرایپروژه:هرماهیکاردو 
استانفارسوکشور 
ب) اطالعات مشمولین /بهره برداران:
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:پرسنلدانشگاه،بازنشستگانوخانوادهایشان 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران«500:هرماه40تا44نفر» 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه 500:
ج) جدول فعالیت ها:
ردیف

نام فعالیت

تاریخ

تاریخ

واحد سازمانی

شروع

پایان

و فرد مسئول

توضیحات

1

بررسیشهرهایگردشگرپذیر
وپرمخاطببرایسفر 





ادارهرفاه 



2

بررسیامکاناتاقامتیو
تفریحیشهرهایهدف 





ادارهرفاه 



3

ثبتناممتقاضیان 





ادارهرفاه 

دوهفتهقبلاز
برگزاریاردو 

4

مکاتبهجهتدراختیار
گذاشتناتوبوس 





ادارهرفاه 

یکهفتهقبلازاردو 

5

تهیهاقالمموردنیاز(مواد
غذاییو )...





ادارهرفاه 

یکهفتهقبلازاردو 

6

اجارهمکاناسکانهمکاران 





ادارهرفاه 

دوهفتهقبلازاردو 

7

هماهنگیجهتبازدیداز
اماکنتاریخیوگردشگری 





ادارهرفاه 

دوهفتهقبلازاردو 

8

برگزاریاردو 





ادارهرفاه 




د) برآورد هزینه ها:
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توضیحات

ردیف

عنوان هزینه

مبلغ (میلیون ریال)

1

فعالیتردیفاول 

0



1

فعالیتردیفدوم 

 100/000/000

مراجعهبهشهرهایمنتخب
وبررسیامکاناتاقامتیآنها 

3

فعالیتردیفسوم 





4

فعالیتردیفچهارم 

(180/000/000برای12ماه) 

اجارهروزانهاتوبوس
15/000/000ریال 

5

فعالیتردیفپنجم 

270/000/000ریال(برای12ماه) 

هراردو22/500/000ریال 

6

فعالیتردیفششم 



باتوجهبهنوعاردو«نیمروزه
یاچندروزهبودن»ومکان
اقامتمتغیراست 

7

فعالیتردیفهفتم 

27/000/000ریالبرای12ماه 

8

فعالیتردیفهشتم 



2/250/000ریالهراردو 


487/000/000ریال(بدونهزینهاسکاندراردوهایچندروزه) 

جمع
ه) منابع تأمین مالی هزینهها:

توضیحات

ردیف

عنوان منبع

مبلغ (میلیون ریال)

1

بودجهجاری 

243/500/000ریال(هراردو
حدود20/000/000ریال) 



2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 

243/500/000ریال(هراردو
حدود20/000/000ریال) 

50درصدازهزینهاردوازشرکت
کنندگاندریافتمیشود 

5

سایر 





487/000/000ریال(بدونهزینهاسکاندراردوهایچندروزه)درسال 

جمع
و) سنجش رضایت بهره برداران:
ردیف

سطح
رضایت

فراوانی

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

درصد فراوانی
تجمعی

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحات تکمیلی :
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فصل یازدهم
خدمات هدایا ،کمکهای نقدی و غیرنقدی و تأمین و توزیع
کاالهای مصرفی و بادوام
 -1-11مقدمه
دراینفصلابتدافرآیندخدماتارائهشدهدربخشخدماتهدایا،کمکهاینقدیوغیرنقدی
وتأمینوتوزیعکاالهایمصرفیوبادواممستندسازیگردید.سپسبهمنظورآگاهیازمیزان
رضایت کارکنانازخدماتاین بخشپرسشنامهای تهیه ونتایج پاسخگویان استخراجوارائه
گردید.درادامهبرایآشناییباخدماتسایردانشگاههادراینبخش،خدماتارائهشدهبااستفاده
ازکاربرگدانشگاههاومراجعهبهسامانههاوسایتهایمربوطهشناساییوآوردهشدهاست.در
انتهانیز برنامهعملیاتی تدوین شدهتوسطکارگروهمربوطهدرشورای سالمتورفاهدانشگاه
شیرازبههمراهشناسنامهپروژههایاینبرنامهارائهگردیدهاست .

 -2-11فرآیند ارائه خدمات هدایا ،کمکهای نقدی و غیرنقدی و تأمین و
توزیع کاالهای مصرفی و بادوام
 -1-2-11حق لباس
درپی درخواست کاربران گرامی مبنی بر ارائه بخشنامه مرتبط با حق لباس  ،یادآوری می
نماید تاکنون تمامی سواالت ابهامات حق لباس کارکنان دولت به  دستورالعمل شماره 15
سازماناموراستخدامیکشورمعروفبه(بخشنامه ) 15ارجاعمیگردد.
بطورمثالاستعالماستانداریایالم:
درپیاستعالماستانداریایالمدرخصوصپرداختحقشیروحقلباسکارکنانبهموجب
ماده 2آئیننامهاجرائیماده 86قانونمدیریتخدماتکشوریموضوعتصویبنامهشماره
44770/77683مورخ1389/4/8وزیرانمحترمعضوکمسیوناموراجتماعیودولتالکترونیک
هیاتدولتکهمقررمیدارددستگاههامکلفندمفاددستورالعملشماره15سازماناموراداری
واستخدامیکشور(سابق)راجعبهملبوسرابرایکارمندانکهدراجرایماده53قانوناستخدام
کشوریمصوب1345تهیهگردیدهاستاعمالنمایندونیزهرگونهامورمربوطبهفراهمآوردن
موجباتایمنیوسالمتبرخیازکارمنداندولتازجملهتهیهوتحویلشیربهآنانبراساس
ضوابط و استانداردهایی خواهد بودکه درآئین نامه اجرایی ماده  39قانون مدیریت خدمات
کشوریتعیینخواهدشد.
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متن کامل بخشنامه 15
تهیهملبوسمستخدمینمشمولدستورالعملشماره15اموراستخدامیاستخدامکشوری 
379–1359.10.16-43770-1359.10.13
هیأتوزیراندرجلسهمورخ59.10.13بنابهپیشنهادشماره6.7123مورخ 59.9.12سازمان
اموراداریواستخدامیکشورتصویبنمودند :
-1درمواردونقاطکهبهتشخیصوزارتخانههاومؤسساتدولتیتهیهملبوسبرایمستخدمین
مشمولدستورالعملشماره()15سازماناموراداریواستخدامیکشورتوسطدستگاهاجرایی
مربوط میسر نباشد ،دستگاههای اجرایی میتوانند تهیه ملبوس هر کی از مستخدمین
مشمولدستورالعملمزبوررابهخودمستخدمواگذارودرحدوداعتبارموجوددربودجهمورد
علمبهایملبوسواجرتدوخترابهمیزانحداقلقیمتیکهبراساسمقرراتآییننامهمعامالت
دولتیبهدستمیآیددرمقابلاسنادمثبتهبهآنانپرداختوآنانرامکلفبهاستفادهازملبوس
برابرضوابطمربوطبنمایند .
-2اینتصویبنامهجایگزینتصویبنامهشماره16358مورخ59.6.5میشود 
محمدعلیرجایی-نخستوزیر


دستورالعملشماره15راجعبهملبوسپارهایازمستخدمیندولت 
دراجرایقسمتیازمفادماده53قانوناستخدامکشوریبرایایجادمحیطمناسبکارتهیهو
تحویلملبوسبهآندستهازمستخدمینیکهانجاموظایفآنانمستلزمداشتنملبوسمخصوص
استایندستورالعملبهوزارتخانههاومؤسساتدولتیمشمولقانوناستخدامکشوریابالغ
میگردد :
1ـازابتدایسال1350وزارتخانههاومؤسساتدولتیمشمولقانوناستخدامکشوریمکلفند
باتوجهبهفهرستمشاغلونوعملبوسطبقصورتپیوستاعتبارالزمراپیشبینیودرحدود
اعتباراتمصوبنسبتبهتهیهوتحویلملبوسمستخدمینخوداقداموملبوسموردنظررابا
رعایتمقرراتمربوطتهیهوتحویلنمایند .
 2ـتهیهوتحویلملبوسبهمتصدیانمشاغلیکهنامآنهادرفهرستمشاغلضمیمهاین
دستورالعملقیدنشدهاستممنوعمیباشد .
اضافهشدنمشاغلدیگریکهمتصدیانآناحتیاجبهملبوسمخصوصدارندبهفهرستمشاغل
ضمیمهوهمچنینتعییننوعملبوسوتغییرآنبهطورکلیمنوطبهپیشنهادوزارتخانهیا
مؤسسه دولتی مشمول قانون استخدام کشوری با ذکرمشخصات کامل شغل و شرح وظایف
میباشدکهپسازموافقتسازماناموراداریواستخدامیکشورووزارتداراییامکانپذیراست .
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 3ـ ملبوسی که به مستخدمین تحویل میشود برای انجام وظایف آنان است و مستخدمین
موظفنددرهنگامکارازآناستفادهکنند .
نظارت دربارهنحوهاستفادهمستخدمینازملبوسبهعهدهوزارتخانهیامؤسسهدولتیمربوط
میباشد .
4ـدرصورتیکهبعضیازمشاغلمندرجدرصورتپیوستایندستورالعملمشاغلکارگری
شناختهشودمادامکهمقرراتیجهتتهیهوتحویلملبوسبهمتصدیانآنمشاغلوجودنداشته
باشدتهیهوتحویلملبوسبهآنانمشمولمقرراتایندستورالعملخواهدبود .
پیوستدستورالعملشماره15باآخریناصالحات 
صورتمشاغلیکهانجامآنمستلزمداشتنملبوسمخصوصاستونوعملبوس :
1ـنگهبان،سرنگهبان،مأمورانتظاماتوایمنی،مراقبآثارباستانی،مراقبامورتأمینیوتربیتی
ومسؤولانتظامات :
ـفرنجیقهبازوشلواربهرنگقهوهایروشنبرایتابستانوقهوهایتیرهبرایزمستانهرسال
دودستازمحصوالتکارخانجاتداخلی .
ـکمربندازجنسفرنجبرایهردستلباسیکعدد .
ـکالهکاسکتبانقابپالستیکبهرنگقهوهایتیرههرسالیکعدد .
ـپیراهنقهوهایروشنهرسالچهارعدد .
ـکفشیاپوتینمناسبفصلوبهمقتضایآبوهوایمحلازمحصوالتکارخانجاتداخلی
هرسالدوجفت .
ـدستکشچرممصنوعیهردوسالیکجفت .
ـپالتوبهرنگقهوهایتیرههردوسالیکعدد .
پالکبرنجیکهنامنگهبانرویآنحکشدهباشدیکعدد .
تبصره 1ـوزارتخانههاومؤسساتدولتیمشمولقانوناستخدامکشوریعنداللزومبهتعداد
مورد نیاز پوستین تمام قد و یابارانی پالستیک برای استفاده نگهبانان شبگرد تهیه
خواهندنمود.اجناسمذکورجزواموالاداریمحسوبودروزارتخانهیاموسسهمربوطنگهداری
میشود .
تبصره2ـبهنگهبانانزنهرسالدودستمانتوشلوارقابلتحویلاست .
تبصره3ـبهمراقبینامورتأمینیوتربیتیکالهکاسکتتعلقنمیگیرد .
2ـخدمتگزارجزء،سرایدار،متصدیاطالعات،متصدیکنترلورودوخروجکارگاهها :
ـکتوشلوارمدلیکطرفهسهدگمهبهرنگخاکستریروشنبرایتابستانوخاکستریتیره
برایزمستانهرسالدودستازمحصوالتکارخانجاتداخلی .
ـپالتوازمحصوالتکارخانجاتداخلیهردوسالیکعدد .
ـپیراهنخاکستریروشنهرسالچهارعدد .
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ـکفشمشکیازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالدوجفت .
تبصره 1ـبهزنانیکهدرپستمتصدیاطالعاتیاخدمتگزارانجاموظیفهمیکنندبهجای
کتوشلوارمذکوردراینبندروپوش،شلوارومقنعهباهمانمشخصاتازلحاظنوعپارچهو
رنگآنتهیهوتحویلمیشود .
تبصره2ـبرایمستخدمینزنکهباتوجهبهمشاغلآنانملبوسمقررتهیهوتحویلمیشود
رعایتضوابطاسالمیدرموردملبوسآنانازضرورتهایرژیمجمهوریاسالمیایرانمیباشد .
3ـرانندهوکمکرانندهاتومبیلهایسواریواتوبوس(سرویس)ووانتوجیپویاکامیونهای
سبکحداکثرتاظرفیتپنجتن :
ـکتوشلوارمدلیکطرفهسهدگمهسرمهایروشنبرایتابستانوسرمهایتیرهبرای
زمستانازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالدودست .
ـدستکشچرممصنوعیکهقسمتداخلیآنپارچهضخیمپشمیاستهردوسالیکجفت .
ـپالتوبهرنگسرمهایازمحصوالتکارخانجاتداخلیهردوسالیکعددبرایرانندگان .
ـکفشمشکیازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالدوجفت .
ـپیراهنآبیروشنهرسالچهارعدد .
4ـمتصدیآسانسور :
ـفرنچیقهبازوشلوارسرمهایروشنبرایتابستانوسرمهایتیرهبرایزمستانازمحصوالت
کارخانجاتداخلیهرسالدودست .
ـپیراهنآبیروشنهرسالچهارعدد .
ـکفشمشکیازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالدوجفت .
ـپالکبرنجیکهنامآسانسورچیرویآنحکشدهباشدیکعدد .
ـپالتوازمحصوالتکارخانجاتداخلیهردوسالیکعدد .
5ـنامهرسانوپیکپستوتلگراف :
ـکتوشلوارمدلجلوراستپنجدگمه،جیبازتو،دگمه برنجی،بهرنگسرمهایتیرهکه
دورلبهکتسرتاسرودورپهلویخارجیشلوارنوارزردرنگباریکدوختهشدهباشدازمحصوالت
کارخانجاتداخلیهرسالیکعدد .
ـپیراهنسرمهایتیرههرسالچهارعدد .
ـشلوارسرمهایتیرهکهدردوپهلویخارجیآننوارزردرنگباریکدوختهشدهباشداز
محصوالتکارخانجاتداخلیهرسالیکعدد .
ـکالهکاسکتبانقابپالستیکسرمهایتیرههرسالیکعدد .
ـکفشمشکیازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالدوجفت .
ـپالکبرنجیکهنامادارهپستشهرستانمربوطوناموشمارهنامهرسانرویآنحکشده
باشد .
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ـپا لتوبارانیمردانهباآسترپشمیکهقابلگذاشتنوبرداشتنباشدبهرنگخاکستریتیرهاز
پارچهآمپرمآبلآغشتهبهمواداسفنجیهردوسالیکعدد .
ـدستکشچرممصنوعیکهقسمتداخلیآنازپارچهضخیموپشمیاستهردوسالیک
جفت .
تبصرهـبهمتصدیانمشاغلکیسهبندوکیسهبازکنومتصدیابطالتمبرومتصدیجمع
آوریدروزارتپستوتلگرافوتلفنهرسالدودستروپوشکارنخیازپارچهدیگنالودو
جفتدستکشکارودوجفتکفش(کتانیدرتابستانوچرمیدرزمستان)تهیهوتحویل
میگردد .
6ـنامهرسان،مأمورینابالغواحضارواجراء :
ـکتوشلوارمدلجلوراست،پنجدگمه،جیبازتو،دگمهبرنجیبهرنگسرمهایروشنبرای
تابستانوسرمهایتیرهبرایزمستانازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالدودست .
ـکالهکاسکتبانقابپالستیکسرمهایتیرههرسالیکعدد .
ـپیراهنآبیروشنهرسالچهارعدد .
ـکفشمشکیازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالدوجفت .
ـپالکبرنجیکهناموزارتخانهیامؤسسهمتبوعوهمچنینناممستخدمرویآنحکشده
باشد .
ـپالتوبارانیمردانهباآسترپشمیکهقابلگذاشتنوبرداشتنباشدبهرنگخاکستریتیرهاز
پارچهآمپرمآبلآغشتهبهمواداسفنجیهردوسالیکعدد .
ـدستکشچرممصنوعیکهقسمتداخلیآنازپارچهضخیمپشمیاستهردوسالیکجفت .
تبصره1ـبهنامهرسانومأمورابالغواحضارواجراوپیکپستوتلگرافموتورسیکلتسوار
بهجایپالتوبارانینیمتنهچرممصنوعیباآسترگرموشلواربرزنتیهردوسالیکدستو
کفشچرممصنوعیهردوسالیکجفتوبهجایکفشزمستانیپوتینتحویلمیگردد.ضمنا
عالوهبروسایلفوقکالهایمنیباعینکمخصوصموتورسیکلتسوارییکعددتهیهوتحویل
میگرددوهرگاهبهعللیغیرقابلاستفادهگردیددرقبالاستردادآنمجددا یکعددتهیهو
تحویلخواهدشد .
تبصره 2ـنامهرسانیکهوظایفاوتوزیعنامهوپروندهبهواحدهاواداراتتابعهدرداخل
وزارتخانهیامؤسسهمتبوعاستازملبوسخدمتگزارجزءموضوعبند2استفادهمینمایدوعالوه
برآنکیفسرباز 70*45*15سانتیمتریبهویتحویلمیشودکهوسیلهمزبورجزءاموال
اداریمحسوبودرمحلکارنگهداریمیشود .
7ـنظافتچی،متصدیحمامسونا،متصدیخطکشیزمین،متصدیتصفیهخانه،بیماربر :
ـلباسکارنخیدوتکهازپارچهدیگنالبهرنگخاکیازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسال
دودست .
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ـدستکشالستیکیهرسالچهارجفت .
ـتابستانکفشکتانییکجفتوزمستانکفشالستیکییکجفت(محصوالتداخلی) .
 8ـسرباغبان،باغبان،خدمتکارانکشاورزی،سمپاش،کمکباغبان،مراقبدام،غلطکزن،
مأموردامداریومراقبکشاورزی :
ـلباسکارنخیدوتکهازپارچهآمپرمآبلبهرنگیشمیتیرهازمحصوالتکارخانجاتداخلی
هرسالدودست .
ـدستکشباغبانیهرسالدوجفت .
ـنیمچکمهالستیکیهرسالیکجفت .
ـکالهکارپارچهایلبهدارهرسالدوعدد .
ـبهمراقبدامبهجای"دستکشباغبانی"دستکشکارتهیهوتحویلمیشود .
 9ـبایگان،کمکبایگان،تلفنچی،مسؤولتلفنخانه،خیاط،اتوکش،رختشوی،باربر،متصدی
بیسیم ،متصدی انبار ،مسؤولانبار ،بسته بند انبار ،کتابدار ،متصدی ترخیص ،معاون در امور
ماشینآالت،معاونکارخانجات،متصدیامورکارگاهها،مکانیکجکهایسرویس،مسؤولامور
حملونقل،رئیسکارگاهمرکزی،معاونکارگاهمرکزی،آزمایشگرماشینآالت،کمکانباردار،
مکانیکژنراتورومتصدیدیگبخاروکنترلکنندهالستیک،معاونکارخانهعالئم،تابلونویس،
تابلوساز،متصدیموادسوختینفتی،متصدیکارتکس،متصدیتوزیعلوازم،تسمهکش،مربی
ماشینآالت،مربیآموزشامورموتوری،کارکنانکمیسیونوارسیوبستهبندیمخازناوراق
بهادر،متصدیماشینهایمحاسبالکترونیکی(کامپیوتر)،وزان،رئیسادارهبایگانی،معاوناداره
بایگانی،کارشناساسناد،کمککارشناساسناد،مسؤولتهیهفهرستجداول،مسؤولتعمیرات
تلفن ،پیکره ساز ،انباردار و متصدی امور دفتری و بایگانی و کاردان اسناد ،متصدی امور
بخشداری،مسؤولاموراسنادسجلی .
ـروپوشکارنخیخاکی(بژ)ازپارچهدیگنالمخصوصکارخانجاتداخلیهرسالدوعدد .
تبصره1ـبهمتصدیانشغلباربرساالنه4عددروپوشتحویلمیشود .
تبصره2ـخواهرانبایگانسالی2عددمقنعهعالوهبرلباسکارموضوعاینبندتعلقمیگیرد .
1ـنقشهکش،متصدیالبراتورفنی :
ـروپوشکارنخیازپارچهدیگنالبهرنگسفیدمحصولکارخانجاتداخلیهرسال2عدد .
11ـمأمورینورانندگانوکمکرانندگانکامیونوماشینآالتاکیپهایراهداریوراهسازی،
مأمورینوکارکنانسنگکش،مأمورینمخابراتراهداریدرطولراهها،مأمورینحملونقلو
نگهداری آذوقه و سوخت و لوازم ماشینآالتو نگهبانان وسائط نقلیه راهسازی و راهداری،
سیمبانانورانندگانخودروهایسنگینوماشینآالتکشاورزیورانندگانکامیونهایپنجتن
بهباال،راهدار،سرراهدار ،
ـنیمپالتوباکتچرممصنوعیازمحصوالتداخلیباآسترپلوشهرسالیکعدد .
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ـشلواربرزنتیباآسترگرم(بلوشپنبهای)هرسالدوعدد .
ـپوتینیانیمچکمههرسالیکجفت .
ـدستکشکاررویهچرمیهرسالیکجفت،کالهچرمیزمستانیگوشدارباآسترگرمهر
سالیکعدد .
ـجورابپشمیهرسالسهجفت .
ـعینکبرفیبرایزمستانحداکثرهردوسالیکعدد .
ـبلوزوشلوارتابستانیازمحصوالتکارخانجاتداخلیبهرنگخاکیهرسالیکدست .
ـکفشقهوهایهرسالیکجفت .
تبصرهـبهنگهبانانوسائطنقلیهراهداریوراهسازیعالوهبرملبوسفوقهرسالیکعدد
کالهکاسکتلبهپالستیکبهرنگخاکیتحویلمیشودودرصورتلزومبهتعدادموردنیاز
پوستینتمامقدویابارانیپالستیکجهتاستفادهنگهبانانتهیهودراختیاراکیپهایراهداری
وراهسازیقراردادهمیشود.وسائلاخیرالذکرجزواموالاداریمیباشدودرمحلکارنگهداری
خواهدشد .
12ـمأمورینوکارکنانخطکشیونصبعالئمراه،تکنیسینامورفلزکاری :
ـلباسکارنخیدوتکهازپارچهدیگنالمحصولکارخانجاتداخلیبهرنگخاکستریروشن
برایتابستانولباسکارنخیدوتکهازپارچهآمپرمآبلبرایزمستانهرسالدودست .
ـپوتینهرسالدوجفت .
ـکالهکارنخیبانقابهرسالدوعدد .
ـدستکشچرممصنوعیهرسالیکجفت .
 13ـکارگرآزمایشگاه،متصدیتکثیرومتصدیماشینچاپ،متصدیفتوکپیوپلیکپی،
مسؤولفتوکپیوپلیکپی،مکانیسین،گلگیرساز،سرویسکار،جراثقالکار،کلیشهساز،متصدی
چاپ کلیشه ،برشکار ،سوهانکار ،صفحه سوراخ کن،سمباده کار ،مته کار ،آهنگر ،کارگر انبار،
انباردارموادنفتی،متصدیکورهپخت،متصدیواکیومپمپ،درودگر،جوشکارونقاش،حروف
چین،صحاف،متصدیکیبرد،متصدیماشینحروفچینی،ومتصدیماشینذوبسرب،
موتورچیوکمکمکانیسین،بنا،کمکبناء،باطریساز،نعلبند،کمکآهنگر،زیندار،تراشکار،
مقنی ،تکنیسین مسؤول بریس ـتکنیسین بریس ساز ،کمک تکنیسین بریس ساز ،متصدی
کفاشی طبی ،متصدی کفاشی ،متصدی چرم کار ،چرم کار ،متصدیامور فلزکاری ،تکنیسین
مکانیک ،تکنیسین ماشینآالت کشاورزی ،قفل ساز ،متصدی موتورخانه ،کاردان مکانیک،
مسؤولتعمیرگاهماشینآالتسبک،مسؤولتعمیرگاهماشینآالتنیمهسنگین،مسؤولتعمیرگاه
ماشینآالتسنگین،مسؤولتعمیرگاهبرقوباطری،تکنیسینماشینآالتنجاریوتکنیسین
نجاری .
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ـلباسکاردوتکهنخیازپارچهدیگنالمحصولکارخانجاتداخلیهرسالدودستبهبناو
کمکبناعالوهبرملبوسموضوعاینبندکالهایمنییکعددتهیهوتحویلمیگرددوهرگاه
بهعللیغیرقابلاستفادهگردددرقبالاستردادآنمجددایکعددتهیهوتحویلخواهدشد .
تبصره1ـعینکحفاظتیوپیشبندچرمیمناسبکار(چرممصنوعی)بهتعدادالزمتهیهوبرای
استفادهکارکنانکارگاههایصنعتیوجوشکاریدرهنگامکاردراختیارآنهاقرارگیرد.ایناشیاء
جزولوازموتجهیزاتکارگاهمحسوبمیشوند.درمورداستفادهباطریسازوجوشکارازعینک
حفاظتیوپیشبندچرمی(چرممصنوعی)نیزبایدبهترتیبمزبوررفتارشود .
تبصره2ـبهکارکنانفنیماشینآالتوزارتراهوترابریمثلمکانیکوسرویسکاروموتورچی
پمپآبکهدرفصلسرماخارجازکارگاهودرنقاطکوهستانیانجاموظیفهمینمایندهرسال
یکعددنیمپالتویاکتچرممصنوعیازمحصوالتداخلیباآسترپلوش،یکعددشلواربرزنتی
باآسترگرم(پلوشپنبهای)،یکجفتپوتینیانیمچکمه،یکجفتدستکشکارویکجفت
جورابپشمیتهیهوتحویلمیگردد.تهیهوتحویلملبوسفوقالذکربهمتصدیانمشاغلجوشکار
وباطریسازدروزارتراهوترابریمنوطبهآناستکهاینمستخدمینبیشترفصلسرمارادر
خارجازکارگاهودرنقاطسردوکوهستانیانجاموظیفهنمایند .
تبصره3ـبهمتصدیانمشاغلتکنیسینمسؤولبریس،تکنیسینبریسساز،کمکتکنیسین
بریسساز،متصدیکفاشیطبی ،متصدیکفاشی،متصدیچرمکار،چرمکار،متصدیامور
فلزی،تراشکاروسوهانکاریکجفتکفشایمنیدرسالتعلقمیگیرد .
14ـاپراتور :
ـلباسکارسرتاسرینخیازپارچهدیگنالمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالدودست .
15ـمتصدینصبپرفابریکه،قطعهشناس،چسبکارالستیک،برشکارالستیک،الستیکبر،
لکهگیرالستیک :
ـروپوشکارنخیازپارچهدیگنالمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالدوعدد .
ـدستکشکارهرسالدوجفت .
16ـآبدار،سلمانی :
ـروپوشکارسفیدمحصولکارخانجاتداخلیهرسالدوعدد .
17ـآشپز،کمکآشپز،متصدیتوزیعغذا :
ـروپوشکارسفیدازپارچهدیگنالمحصولکارخانجاتداخلیهرسالچهارعدد .
ـکالهمخصوصکتانیهرسالچهارعدد .
ـچکمه .
تبصرهـبهمشاغلآشپزوکمکآشپز4عددشلوارو2جفتچکمهدرسالتعلقمیگیرد .
 18ـ پزشک ،پزشکیار ،بهیار و کمک بهیار ،پرستار و کمک پرستار ،خدمتگزار اطاق عمل،
دامپزشک،مایهکوب،گارسنسالنتشریح،کارکنانآزمایشگاه،تکنیسیندامپزشکی،بهیارمربی،
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پرستارمربی،بهورز،بهداشتیار،تکنیسینبهداشتمحیط،مربیتکنسینبهداشتمحیط،مدیر
آزمایشگاه،تکنیسینرادیولوژی،کمکتکنیسینرادیولوژی،مددیارمعلول،قالبگیرسمعک،
تکنیسینبیهوشی،تکنیسیناطاقعمل،کارشناساموردارویی،تکنیسیناموردارویی،کمک
تکنیسیناموردارویی،ماما،پرستارماما،کارشناسامورتوانبخشی،تکنیسینکاردرمانی،کاردان
بهداشتمحیط،کاردانبیهوشیوکارداناطاقعملوکارکنانامورداروییوکارکنانرشته
شغلیتکنیسینمبارزهبابیماریهاومربیاموردستگاههایبهورزی :
ـروپوشکارمحصولکارخانجاتداخلی .
ـکفشکتانییاراحتی .
ـکالهمخصوص .
ـملبوسفوقبهتعدادموردنیازتهیهوجزواموالاداریمحسوبودرمحلکارنگهداریمیشود .
متصدیانمشاغلتکنیسیندامپزشکیمیتوانندازکفشکتانیاچکمهالستیکیبنابهتشخیص
مؤسسهمتبوعخوددرمحلکاراستفادهنمایند .
تبصره1ـدرموردبانوانروپوش،شلوار،مقنعه،پیشبندوکفشکتانیازمحصوالتکارخانجات
داخلی .
تبصره2ـبرایمأمورینقرنطینهمستقردرمرزهایکشورهرسالدوعددروپوشکاربهرنگ
مناسبتهیهوبهآنانتحویلمیشود .
تبصره3ـبهمراقبینبهداشتمدارسهرسالدوعددروپوشکاربهرنگمناسبتهیهوتحویل
خواهدشد .
تبصره 4ـبهکارشناسحفاظتصنعتیروپوش،لباسکاردوتکه،کالهایمنی،دستکشضد
اسید،ضدبرق،اجسامبرنده،کفشایمنی،عینکوماسکایمنیوگوشایمنیقابلتحویل
است .
تبصره 5ـبهمتصدیانمشاغلروانشناس(کارشناسامورروانی)،مددکاربهداشتیودرمانی،
مددیاراجتماعیکهصرفامحلخدمتسازمانیآناندرمراکزوبیمارستانهایروانپزشکیمیباشد
وبهدرمانویاارائهخدمتبهبیمارهایروانیمشغولمیباشندلباسکارمندرجدراینبندبه
آنانتعلقمیگیرد .
تبصره6ـبهکارکنانشاغلدرآزمایشگاههایبخشسلملبوسزیرتعلقمیگیرد :
ـروپوشسفیدبلندیکعدد،شلوارسفیدبلندیکعدد،گان(روپوشاطاقعمل)برایاطاق
کاریکعددوکالهازجنسگانیکعدد .
ـکفشسفیدمناسب2جفتدرسال .
تبصره 7ـبهشاغلینمردپرستارشلوارکارازجنسمناسبومحصولکارخانجاتداخلیبه
تعدادموردنیازدرسالتعلقمیگیرد .
19ـمتصدیتلقیحمصنوعی :
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ـلباسکار .
ـکفشالستیکییاچکمه .
ملبوسفوقبهتعدادموردنیازتهیهوجزواموالاداریمحسوبودرمحلکارنگهداریمیشود .
20ـمتصدیبرقوتهیهشوفاژوتعمیرات،متصدیتبدیلوترمیمی(نقشه)،عکاس،متصدی
ظهور فیلمو چاپ عکسوگراندیسمان و شماره زن مرکبی،لوله کش ساختمان ،برق کار و
الکتریسین،الکتریسینوتکنیسینهواپیما،تکنیسینبرق،تکنیسینتأسیسات،تعمیرکار،مسؤول
برق،تکنیسینالکترونیک،مسؤولتأسیسات،کاردانبرق،عکاسوانگشتنگار :
ـروپوشبالباسکاردوتکهآبییاخاکستریازپارچهدیگنالمحصولکارخانجاتداخلیهر
سالدودست .
تبصره 1ـبهمتصدیانتهویهوشوفاژولولهکشهرسالیکجفتچکمهالستیکیتحویل
میشود .
تبصره2ـبهمتصدیانمشاغلبرقکاروتکنیسینبرقهرسالیکجفتکفشوکالهایمنی
قابلتحویلمیباشد .
21ـمارشالر :
ـلباستابستانیشاملپیراهنزردیقهشکاری،آستینکوتاههرسالسهعدد،شلوارسرمهایاز
محصوالتداخلیهرسالدودست .
ـکفشمشکیازمحصوالتداخلیهرسالیکجفت .
ـلباسزمستانیشاملکتوشلوارسرمهایازمحصوالتداخلیهرسالیکدست .
ـپیراهنسفیدازمحصوالتداخلیهرسالسهعدد .
ـکفشمشکیازمحصوالتداخلیهرسالیکجفت .
ـکالهکاسکتسرمهایهرسالیکعدد .
ـیراقسردستونشانسینهوکاله(آرمسازمانهواپیماییکشوری) .
ـبارانیسرمهایازمحصوالتداخلیهردوسالیکدست .
ـنیمپالتویسرمهایازمحصوالتداخلیهردوسالیکدست .
ـدستکشچرمیازمحصوالتداخلیهردوسالیکجفت .
رئیسمارشالرها :
ـلباساونیفورمهواپیمایی .
22ـکارمندتشریفاتفرودگاه :
ـکتوشلوارسرمهایمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالدودست .
ـکالهکاسکتازجنسلباسیانقابپالستیکهرسالیکعدد .
ـپیراهنسفیدهرسالچهارعدد .
ـبارانیسرمهایهردوسالیکعدد .

632

تبصرهـبرایدیسپچرهردوسالیکباردودستکتوشلواربهرنگمشکیو4عددپیراهن
و2جفتکفشو2جفتجورابویکعددکالهمخصوصتهیهوتحویلمیشود .
23ـآتشنشان،مسؤولآتشنشانی :
ـلباسمخصوصضدحریقبرایمواقعآتشسوزیکهبهتعدادمورد نیازتهیهوجزواموال
اداریمحسوبودرمحلکارنگهداریمیشود .
ـبلوزوشلوارازمحصوالتکارخانههایداخلیهرسالیکدست .
ـکالهکاسکتباآرممخصوصونقابپالستیکهرسالیکعددکهبهتعدادموردنیازتهیهو
جزواموالاداریمیباشدودرمحلکارنگهداریمیشود .
ـلباسکاردوتکهازپارچهدیگنالمحصولکارخانجاتداخلیبرایمواقعتنظیفوانجامسایر
کارهایمربوطهرسالدودست .
ـکفشمشکیازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالدوجفت .
ـبارانییانیمپالتوازمحصوالتکارخانجاتداخلیهردوسالیکعدد .
ـجورابمشکیهرسالدوجفت .
توضیح:رنگوفرموآرملباسایندستهازکارکنانباتوجهبهنوعکاروفعالیتسازماندر
اختیارسازمانمتبوعمستخدممیباشد .
 24ـ کارشناس جنگلداری ،کارشناس پنبه ،کارشناس ترویج و کارشناس بذر و نهال که در
ایستگاههایکشاورزیوبطورسیاروخارجازادارهخدمتمیکنند،نگهبانوقرقبانجنگل،
تکنیسین دفع آفات ،تکنیسین جنگل و مرتع ،تکنیسین مهندسیزراعی ،تکنیسین اصالحات
نباتاتوزراعت :
ـلباسکارمتناسبازپارچهآمپرمآبلازمحصوالتکارخانجاتداخلیسالیدودست .
 25ـبازرسکار،کمکبازرسکار،کارشناسبهداشتحرفهایوصنعتیوکاردانبهداشت
محیطوکارشناسبهداشتمحیطوبازرسکار(زن) .
ـکتوشلوارسرمهایمخصوصکارخانجاتداخلیهرسالیکدست .
تبصره1ـبهکارشناسانبهداشتحرفهایوصنعتیزنروپوش،شلوار،مقنعهوکفشیکدست
درسالتعلقمیگیرد .
26ـخلبانانوکمکخلبانانگردانسمپاش :
ـملبوسکارمتناسبمخصوصهواپیماییولباسپروازطبقمقرراتمربوطبهخلبانان .
تبصره1ـخلبانانآموزشگاهعالیهواپیماییکشوری :
ـلباسپروازطبقمقرراتمربوطبهخلبانانسازمانهواپیماییکشوری .
تبصره2ـخلبانانآموزشآموزشگاهعالیهواپیماییکشوری :
ـلباستابستانیشامل :
ـشلواردوعدد 
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ـپیراهندوعدد 
ـلباسپروازیکتکهیکعدد 
ـکفشهرسالیکجفت 
ـکالهونشان(بال)وسردوشیهردوسالیکبار 
ـلباسزمستانیشامل :
ـکتوشلواریکدست 
ـپیراهندوعدد 
ـکاپشنپروازیکعدد 
ـکفشهرسالیکجفت 
 27ـمشاغلاختصاصیراهآهنکهدراینصورتذکرنشدهاستبراساسآییننامهلباس
متحدالشکلوملبوسمجانیموضوعتصویبنامههایشماره19185مورخ1326/9/27و1237
مورخ1335/1/15مصوبشورایعالیوهیأتمدیرهراهآهن .
28ـعکاسخبریوزارتاطالعاتوجهانگردی :
ـکتوشلوارمشکیجلوگردسهدگمهازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالیکدست 
ـپیراهنسفیدهرسالدوعدد .
ـکفشمشکیازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالیکجفت .
29ـمتصدیاندفاتراطالعاتراهنمایانجهانگردی :
الفـبرایمردانکتوشلواربهرنگقهوهایتیرهازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالسه
دست .
ـپیراهنکتانیآبیتیرههرسال7عدد .
ـکفشمدلنیمهچکمهبهرنگقهوهایتیرهازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالدوجفت .
ـپالتوازمحصوالتکارخانجاتداخلیهردوسالیکعدد .
بـبرایزنانروپوشوشلواربهرنگقهوهایتیرهازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالسه
دست .
ـبلوزنخیتیرههرسال7عدد .
ـدستمالگردنازپارچهابریشمکالفهایازمحصوالتصنایعدستیهرسالسهعدد .
ـجلیقههرسالسهعدد .
ـکفشسادهبهرنگقهوهایتیرهازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالدوجفت .
ـپالتوازمحصوالتکارخانجاتداخلیهردوسالیکعدد .
 30ـ شیمیست ،تکنسین آزمایشگاه ،فیزیسین ،زمین شناس ،معدن شناس ،تکنیسین
زمینشناسیومعدن،کمکتکنیسینتعمیرات،کمکتکنیسینآزمایشگاه،تکنیسینشنوایی
سنجی،کارشناسشنواییسنجییااودیومتریست،کارشناسبیناییسنجی،کارشناسآزمایشگاه
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و رادیولوژی ،فیزیوتراب ،کارشناس تغذیه ،تکنیسین نوارنگاری ،منشی بخش ،کمک
تکنیسیننوارنگاری ،کاردان مبارزه با بیماریها ،کاردان بهداشت خانواده ،سرپرست توزیع غذا،
بهداشتکاردهانودندان،مسؤولپذیرشواطالعات،متصدیپذیرشواطالعات،متصدی
مدارکپزشکی،مراقبکودک،مسؤولامورلنژری،متصدیغلطکواطو،متصدیدفترامورلنژ
و تهیه آمار ،متصدی جمع آوری و تحویل تفکیک و توزیع لنژ ،کاردان بهداشت
حرفهای،دندانپزشک،تکنیسینبهداشتخانواده،کاردانآزمایشگاه،متصدیبوفهورستورانو
مربیمهدکودک،کاردانرادیولوژیودندانپزشکوبهدارروستا :
ـروپوشسفیدیارنگیهرسالدوعدد .
تبصرهـبهکارکنانآزمایشگاههاییکهباموادشیمیاییوسوزندهسروکاردارنددوجفت
دستکشمخصوصعالوهبرلباسکارموضوعاینبنددرهرسالتعلقمیگیرد .
31ـکارکنانبازرسیپرواز :
الفـلباستابستانی :
ـپیراهنسفیدآستینکوتاهبایراقهرسالدوعدد .
ـشلوارسرمهایازمحصوالتداخلیهرسالدودست .
ـکفشمشکیهرسالیکجفت .
ـکالهکاسکتسرمهایباآرمویراقهرسالیکعدد .
ـجورابمشکیهرسالیکجفت .
لباسزمستانی :
ـکتوشلوارسرمهایازمحصوالتداخلیهرسالیکدست .
ـپیراهنسفیدآستینبلندهرسالدوعدد 
ـکفشمشکیهرسالیکجفت 
ـکالهکاسکتباآرمویراقهرسالیکعدد 
ـجورابمشکیهرسالیکجفت 
32ـتکنیسینهاورانندگانمراکزاورژانس :
ـکاپشنفرمطبقاستانداردمرکزاورژانستهرانیکعدددرسال 
ـشلوار4عدددرسال 
ـپیراهن2عدددرسال 
ـکفش2جفتدرسال 
ـکمربند1عدددرسال 
ـاتیکت1عدددرسال 
ـآویز1عدددرسال 
ـآرمپارچهای1عدددرسال 
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ـجوراب4جفتدرسال 
33ـمأمورگاردمحیطزیست(محیطبان،تکنیسینمحیطزیست)،قرقبانجنگل،سرجنگلبان،
وجنگلبانارشد :
الفـملبوسکلیافرادطبقنمونهموردعملسازمانحفاظتمحیطزیستبرایتمامنقاط
کشوردرهرسالبهشرحزیراست :
ـکالهدوعدد 
ـنیمتنهیکعدد 
ـشلوار4عدد 
ـپیراهن4عدد 
ـپولیورزمستانییکعدد 
ـجوراب8جفت(4جفتتابستانیو4جفتزمستانی) 
ـپوتیندوجفت(یکجفتساقهکوتاهویکجفتساقهبلند) 
ـکمربنددورشتهیکعدد 
ـاورکتهردوسالیکعدد 
بـفهرستاقالمخاصملبوسافرادگاردمحیطزیستعبارتاستاز :
ـدستکشبرایمناطقسردسیر 
ـکفشکتانیبراینقاطکویریوگرمسیری 
ـچکمهبراینقاطجنگلیوتاالبی 
ـبارانیبراینقاطبارانخیز 
ـفوچنشلواربراینقاطتاالبی 
34ـکارآموزانمجتمعآموزشیوزارتراهوترابری :
وزارتراهوترابریمیتواندبهتعدادموردنیازروپوشبرایکارآموزیمزبورتهیهوبهمنظور
استفادهآناندرکارگاههایمربوطدراختیارکارآموزانقراردهد.ملبوسفوقجزواموالاداری
محسوبودرمحلنگهداریمیشود .
35ـدانشآموزانبهیاری :
بهمنظوررعایتوتأمینشرایطبهداشتیوایمنیمحیطکارچنانچهماهیتوظایفایجابنماید
تهیهلباسکاربهعنواناموالاداریونگهداریآندرمحلکاربارعایتمقرراتعمومیودر
قالباعتباراتمصوببالمانعاست .
36ـمتصدیانشغلمراقبجادهجنگلیوجنگلدار :
ـلباسکاردوتکهنخیازپارچهآمپرمآبلمحصولکارخانجاتداخلیبرایتابستانهرسال
یکدست .
ـلباسکاردوتکهپشمیبرایزمستانهرسالیکدست 
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ـکالهنارنجیهرسالدوعدد .
ـدستکشکارهرسالدوجفت 
 37ـهنرمندانکارگاههایهنریادارهکلهنرهایسنتیواسالمیوزارتفرهنگوآموزش
عالی ،مربی مرکز آموزشحرفهای ،کارشناس آموزشی آزمایشگاه ،کارشناس آموزشی کارگاه،
کاردانآموزشیدرآزمایشگاه،کاردانآموزشیدرکارگاه :
ـروپوشکارنخیازپارچهدیگنالبهرنگمناسبهرسالدوعدد .
 38ـتکنیسیننقشهبرداری،کارداننقشهبردار،نقشهبردار،تکنیسینآزمایشهایرسوب()1و
(،)2کارشناسآزمایشهایرسوب،تکنیسینعمقیابیوجریانغلیظشاغلدربخشتحقیقات
علمیوفنیوبخشعمقیابیوعلمیوفنی،کارشناسعمقیابیوجریانغلیظ()1و(،)2
تکنیسینایزوتوپهایثابتآب،کارشناسایزوتوپهایثابتآب،کارشناسمسؤولایزوتوپهایثابت
آب ،تکنیسین آزمایشهای کربن  ،14کارشناس آزمایشهای کربن  ،14کارشناس مسؤول
آزمایشهای کربن ،14تکنیسین آزمایشهای تریتیوم ،کارشناس آزمایشهای تریتیوم ،کارشناس
مسؤول آزمایشهای تریتیوم ،هیدروژئولوگ،رئیس بخش کاربرد ایزوتوپها ،تکنیسین راه و
ساختمان،کاردانساختمان :
ـ(کفشایمنی،کاپشنکالهدار،نیمتنهبرایزمستان،لباسکاردوتکهیابادگیردوتکه،کاله
آفتابیبرایتابستان)بهتعدادالزمتهیهوجزواموالاداریمحسوبوبرایاستفادهدرهنگام
مأموریتدرمحلکارنگهداریمیشود .
39ـمأمورتحقیقگزینش،مأمورتحقیقمالیاتی :
ـکفشیاپوتینمناسبفصلبهمقتضایآبوهوایمحلخدمتدوجفتدرسال 
ـکتوشلوارساالنهیکدست 
ـاورکتهردوسالیکعدد 
ـبادگیر(کاپشنشلوار)هرسالیکعدد 
ـپیراهنهرسال4عدد 
تبصرهـبهخواهرانتحقیقگرگزینشالبسهزیرتعلقمیگیرد :
ـکفشیاچکمهمناسبفصل2جفتدرسال 
ـمانتوشلواریکدستدرسال 
ـچادرمشکی2عدددرسال 
 40ـ کارشناس ایمنی زمینی،تکنیسین ایمنی زمین،اپراتور ماشینهای ایمنی زمینی،متصدی
ایمنیزمینی،تکنیسینتعلیماتوتمریناتوتکنیسینآزمایشاتمواددفعحریقدرسازمان
هواپیماییکشوری :
ـکتوشلوار(اونیفورمسرمهای)هرسالیکدست 
ـشلوارتابستانیسرمهایهرسالدوعدد 
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ـپیراهنسرمهاییازردیانارنجیهرسالدوعدد 
ـپیراهنسفیدیاآبیروشنهرسالدوعدد 
ـکفشمشکیهرسالیکجفت 
ـنیمچکمهچرمیهرسالیکجفت 
ـبلوزکارهرسالیکعدد 
ـشلوارکارهرسالدوعدد 
ـجورابهرسال4جفت 
ـاورکتیانیمپالتویابارانیبهرنگسرمهایهرسالیکعدد 
ـیراقآالتهرسالیکسری 
ـچکمهایمنی(پنجهآهنی)هرسالیکجفت 
ـکفشکتانیهرسالیکجفت 
ـلباسگرمکنبرایتمریناتوآمادگیبدنهردوسالیکدست 
تبصرهـبهمتصدیانمشاغلرئیسادارهامورایمنیزمینیفرودگاههایکشور،معاونامورایمنی
زمینیفرودگاههای کشور،کارشناس مسؤول ایمنی زمینی ،رئیس اداره ایمنی زمینی وآتش
نشانی،معاونادارهایمنیزمینیوآتشنشانی،تکنیسینمسؤولآزمایشگاهمواددفعحریق،
مسؤول آتش نشانی ،سر کشیک آتش نشانی ،متصدی برج دیدهبانی ،مسؤول ایمنیزمینی،
سرکشیکایمنیزمینیدرسازمانهواپیماییکشوریبهجزملبوسردیفهای،12،8،7،6
13و14سایراقالمملبوسمندرجدراینبندتحویلخواهدشد .
سازمانهواپیماییکشوریمیتواندبهتشخیصخودملبوسمندرجدرردیفهای،12،8،7،6
13و14راجهتاستفادهمتصدیانمشاغلموضوعاینتبصرهبهعنواناموالاداریتهیهودر
محلکارنگهدارینمایدتادرمواردضروریدراختیارآنانقرارگیرد .
 41ـتکنیسینفنیهواپیما،کمکتکنیسینفنیهواپیما،مکانیسینفنیهواپیما،خدمتکار
فنی،الکتریسینهواپیمادرسازمانهواپیماییکشوری :
ـملبوستابستانی :
ـلباسکاریکسرهیکدستدرسال 
ـکفشتابستانییکجفتدرسال 
ـشلواروپیراهنتابستانییکدستدرسال 
ـملبوسزمستانی :
ـلباسکاریکسرهیکدستدرسال،کفشزمستانییکجفتدرسال،اورکتهر2سالیک
عدد 
تذکر:بهخدمتکارفنیعالوهبرملبوسفوقهرسالیکجفتچکمهالستیکیبلندودوجفت
دستکشمخصوصکارتحویلمیشود .

638

42ـمتصدیشستشویلنژ،زبالهسوز :
ـشلوارخاکسترییاطوسیمحصولکارخانجاتداخلیهرسالدوعدد 
ـپیراهنخاکسترییاطوسیمخصوصکارخانجاتداخلیهرسالدوعدد 
ـکالهمخصوصهرسالدوعدد 
ـپیشبندهرسال2عدد 
ـدستکشپالستیکیهرسالدوجفت 
ـچکمههرسالدوجفت 
ـماسکهرسالدوعدد 
ـحولههرسالدوعدد 
43ـدبیرورزش،آموزگارورزش،مربیورزش 
ـپیراهنوشلوارگرمکنورزشیـ1دستدرسال 
ـپیراهنورزشیـ 1عدددرسال 
ـجورابورزشیـ 1جفتدرسال 
ـکفشورزشیـ 1جفتدرسال 
تبصرهـلباسمذکورشاملمستخدمینیخواهدشدکهبراساسوظایفومسؤولیتمربوطبه
صورتتماموقتصرفابهامرتدریسورزشمیپردازند .
44ـتاکسیدرمیت،نقاش(تاکسیدرمیت)،دیوراماساز،مجسمهسازوماکتساز 
 ـلباسکاریکسرهمقاومدربرابرشیمیاییـ 2دستدرسال 
 ـچکمهیاکفشمناسبکارـ 2جفتدرسال 
 ـدستکشالستیکیـ2جفتدرسال 
 ـماسکـ 2عدددرسال 
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 -2-2-11حق شیر
عنوان:
توزیعحقشیربیناعضایغیرهیأتعلمیمشمول 
هدف:
بررسیوارائهاموررفاهیوتسهیالتقابلارائهبهکارکناندانشگاهشیراز درحدودمقرراتوبا
درنظرگرفتنامکاناتمالی 
خدمت گیرندگان:
اعضایغیرهیأتعلمیمشمول 
خدمت دهندگان:
معاونتاداریومالی-مدیریتامورمالی-مدیریتاموراداری-ادارهرفاه-کارشناساداره
رفاه 
شرایط دریافت خدمت (مشاغل مشمول):
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

مشاغلکارشناسآزمایشگاه 
کارشناسسختافزار 
بایگان 
امیناموال 
کتابدار 
کمکبهیار 
تکنسیندامپزشکی 
کاردانرادیولوژی 

شرح مراحل دریافت خدمت:
 .1افرادمشمولبراساسمشاغل واقعیازطریقسیستمسوفاجستجومیشوند 
 .2تعدادافرادباقیمتروزشیربههیأتاجراییپیشنهادمیشود .
 .3طی نامه ای به امور مالیمبلغ ریالی واحدهامشخص میشود و امور مالی مبلغ
مشخصشدهرابهحسابحسابداریواحدهایتابعهواریزمیکند .
 .4امور اداری واحدها شیر را خریداری نموده و برای هر نفر در هفته دو بار توزیع
مینماید .
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اطالعات مورد نیاز (مستندات قانونی):
-

مادهیکازپیوست 8آییننامه استخدامیاعضایغیرهیأتعلمی موضوعماده69
آییننامهاستخدامیاعضایغیرهیأتعلمی 
تبصرهمادهیکپیوست(8رفاهی)آییننامهاستخدامیاعضایغیرهیأتعلمی
مصوبهوزارتکشوربهشماره32/172تاریخ 79/3/16
بند7مصوبههیأتاجراییبهتاریخ1395/11/27وبند3مصوبههیأتاجراییبهتاریخ
1398/06/31

مدارک مورد نیاز:
ندارد.
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 -3-2-11خدمات اصناف
عنوان:
استفادهازخدماتاصنافبرایاعضایهیاتعلمیوغیرهیأتعلمیشاغلوبازنشسته(بههمراه
اعضایخانواده) 
هدف:
بررسیوارائهاموررفاهیوتسهیالتقابلارائهبهکارکناندانشگاهشیرازدرحدودمقرراتوبا
درنظرگرفتنامکاناتمالی 
خدمت گیرندگان:
کلیهاعضایهیأتعلمی،اعضایغیرهیأتعلمی و بازنشستهدانشگاهشیراز(بههمراهاعضای
خانواده) 
خدمت دهندگان:
معاونتاداریومالی-مدیرامورمالی-مدیراموراداری-رئیسادارهرفاه-کارشناسرفاه 
شرایط دریافت خدمت:
شرح مراحل انجام کار:
کلیهاعضایهیأتعلمی،اعضایغیرهیأتعلمی وبازنشستهدانشگاهشیرازباارائهکارت
پرسنلیخودوبررسیشرایطپیشنهادشدهمیتوانندازخدماتمعرفیشدهاستفادهنمایند 
تبصره:الزمبهذکراستادارهرفاهصرفاتقاضارااطالعرسانیمیکندوهمکارانمحترمشایسته
استبررسیهایالزم 
راجهتانتخابمطلوببهعملآورند.

مدارک مورد نیازجهت دریافت خدمات:
 ارائهکارتپرسنلی 
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 -4-2-11برقراری و قطع عائله مندی و اوالد بازنشستگان
عنوان:
برقراریوقطععائلهمندیواوالدبازنشستگان 
هدف:
برقراریوقطععائلهمندیواوالدبازنشستگان 
خدمت گیرندگان:
کلیهبازنشستگاندانشگاهشیراز 
خدمت دهندگان:
کارشناسبیمهورفاه-ادارهبازنشستگان 
شرح مراحل انجام کار
فرد بازنشسته کپی شناسنامه خود و افراد تحت تکفلش را  به اداره رفاه تحویل میدهد
کارشناسادارهرفاهبعدازبررسیاسنادطینامهایبهادارهبازنشستگیبرقرارییاقطععائله
واوالدرااعمالمیکند .
اطالعات مورد نیاز (مستندات قانونی) جهت برقراری و قطع عائله مندی و اوالد
بازنشستگان :
 ماده67آییننامهاستخدامیاعضایهیأتعلمی  ماده34آییننامهاستخدامیاعضایغیرهیأتعلمیمدارک مورد نیازجهت برقراری و قطع عائله مندی و اوالد بازنشستگان :
 برقراری حق عائله مندی و اوالد در زمان بازنشستگی :کپیشناسنامهسرپرستوافرادتحتتکفل 
 تقلیل اوالد ناشی از ازدواج و فوت فرزند :کپیشناسنامهفرزند،فرمابطالدفترچهبیمه خدماتدرمانی
 تقلیل اوالد ناشی از اشتغال به کار فرزند :فرمابطالدفترچهبیمه خدماتدرمانی تقلیل عائله مندی ناشی از فوت همسر یا طالق :کپیشناسنامههمسر،فرمابطالدفترچهبیمه خدماتدرمانی
فرمهای مورد استفاده:
 -ندارد
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 -5-2-11کمک هزینه مهدکودک
عنوان:
پرداختکمکهزینهمهدکودکفرزندانزیرششسالکارکنان 
هدف:
پرداختکمکهزینهمهدکودکفرزندانزیرششسالکارکنان
خدمت گیرندگان:
اعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیمشمول 
خدمت دهندگان:
معاونتاداریومالی-مدیریتامورمالی-مدیریتاموراداری-ادارهرفاه 
شرایط دریافت خدمت:
کلیهاعضایهیأتعلمیواعضایغیرهیأتعلمیواجدشرایطزیر :
 .1اطالعاتفرزند(ان)خودرادرسوفاثبتنمودهباشند 
 .2فرآیند مربوطبهمهدکودک راازمسیرپروندهپرسنلی،امکاناترفاهی،کمکهزینه
مهدکودک،درسوفامطالعهودرصورتاحرازشرایطتاییدنمایند.
 .3بهازایهرفرزندزیر6سالبهعضوزنپرداختمیشود
 .4بهازایهرفرزندزیر 6سالبهعضومردیپرداخت میشودکههمسرشمتوفییا
مطلقهاستوحضانتفرزندبرعهدهداردویاهمسرشفاقدشغلدردانشگاهیاسایر
دستگاههایاجرایی(غیرشاغل)است.
شرح مراحل دریافت خدمت:
 .1افرادمشمولازطریقسیستمسوفاجستجومیشوند .
 .2مبلغمشخصشدهدرضوابطاجراییقانونبودجهساالنهمشخصوبهامورمالی
ابالغمیگردد 
 .3امورمالیدربازههایزمانیمصوبدانشگاهمبالغرابهحسابافرادمشمولواریز
میکند 
اطالعات مورد نیاز (مستندات قانونی):
 ماده69آییننامهاستخدامیاعضایغیرهیأتعلمی  تبصرهمادهیکپیوست(8رفاهی)آییننامهاستخدامیاعضایغیرهیأتعلمیوتبصرهمادهیکپیوست(5رفاهی)آییننامهاستخدامیاعضایهیأتعلمی
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 -6-2-11بن رمضانیه
عنوان:
پرداختبنرمضانیه 
هدف:
ارائهخدماترفاهیوکمکبهمعیشتکارکناندانشگاهشیرازدرحدودمقرراتوبادرنظرگرفتن
امکاناتمالی 
خدمت گیرندگان:
شاغلینرسمی،پیمانی،قراردادی،شرکتیوبازنشستگان
خدمت دهندگان:
معاونتاداریومالی-مدیرامورمالی–مدیریتامورعمومی–ادارهحقوقی-کانونبازنشستگان
مدیراموراداری-رئیسادارهرفاه-کارشناسرفاه شرح مراحل انجام کار (بهتر است به صورت مرحله به مرحله و به ترتیب شماره گذاری
شود):
-1تشکیلجلسهکارگروههدایا،کمکهاینقدیوغیرنقدیوتأمینوتوزیعکاالهایمصرفی
وبادواموبررسیموضوع 
-2تعییناعتباروسرانهبهازایهرنفر 
-3استعالموبررسیوانتخابفروشگاه 
-4عقدقراردادبافروشگاه 
-5تهیهلیستمشمولینوپیامکرمزخریدبهایشان 
-6اطالعرسانیبهمشمولیندراتوماسیوناداری 
-7تسویهحسابوبستنقرارداد 
اطالعات مورد نیاز (مستندات قانونی) جهت دریافت:
 ماده4ازپیوستشمارههشترفاهیآییننامهاستخدامیاعضایغیرهیأتعلمی مدارک مورد نیازجهت دریافت
شاغلین رسمی ،پیمانی،قراردادی ،شرکتی و بازنشستگان برمبنای لیست ارسالی از کانون
بازنشستگان،ادارهکارگزینی ومدیریتامورعمومی

فرمهای مورد استفاده (می تواند کاغذی یا دیجیتال باشد):
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 -7-2-11کمک هزینه ازدواج
عنوان:
پرداختکمکهزینهازدواجبهاعضایهیاتعلمیوغیرهیأتعلمی 
هدف:
بررسیوارائهکمکهزینههایضروریقابلارائهبهکارکناندانشگاهشیراز درحدودمقرراتو
بادرنظرگرفتنامکاناتمالی 
خدمت گیرندگان:
کلیهاعضایهیأتعلمیواعضایغیرهیأتعلمیشاغلوبازنشستهدانشگاهشیراز 
(منظورازعضواعضایرسمی،پیمانیوقراردادیمیباشد) 
خدمت دهندگان:
معاونتاداریومالی-مدیرامورمالی-مدیراموراداری-رئیسادارهرفاه-کارشناسرفاه 
شرایط دریافت خدمت:
کلیهاعضایهیأتعلمیواعضایغیرهیأتعلمیدانشگاهشیرازکهدارایاحکاماستخدامیدر
دانشگاهمیباشند،میتواننددرصورتداشتنشرایطالزموباتوجهبهآییننامهاستخدامیاعضای
هیأتعلمیواعضایغیرهیأتعلمی،ازاینکمکهزینهاستفادهنمایند :
-1ازدواجدائمعضوشاغل،بازنشستهبرای یک بار 
-2ازدواجدائمفرزندانیاافرادتحتتکفلفردشاغلیابازنشسته(کهازاینبهبعدبهعنوان
مشمولیادمیشوند) برای یک بار 
تبصره:منظورازبرای یک بارایناستکهدرصورتیکهفردمتقاضی،قبالعقددائمومحضری
انجامدادهباشدوباهمانعقدنامهکمکهزینهازدواجدریافتکردهباشدومجددا عقددائم
محضرینمایددرایننوبتمشمولدریافتکمکهزینهنمیشوند .
تبصره:برایسایر افرادتحتتکفلمثلنوه ارائهمستنداتقانونیازمراجعذیصالحضروری
میباشد .
تبصره:منظورازمراجعذیصالححکمدادگاهوثبتاطالعاتاداریومالیدرسامانهسوفا ...
تبصره:درصورتیکهفرددانشگاهیدرحیاتنباشد وهرکدامازافرادوظیفهبگیر(بجز
همسر)ازدواجکنند(براییکبارازدواجدائم)کمکهزینهازدواجبهبازماندگانتعلقمیگیرد .
 -2درصورتیکهفرزندانیاافرادتحتتکفلفردشاغلیابازنشسته،شاغلدراداراتدولتی
نباشند .
تبصره:اگردرسندازدواجدرقسمتشغلکارمندشاغلاداریقیدشدهباشد ،
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شرح مراحل دریافت خدمت:
کارشناسرفاهپسازدریافتمدارکنسبتبهبررسیآنهااقدامودرصورتکاملبودنبه
همراهنامهایبرایپرداختکمکهزینهبهمدیریتاموراداریارسالمیکند .
مستندات قانونی جهت دریافت کمک هزینههای ضروری:
 اصالحیهماده105آییننامهاستخدامیاعضایغیرهیأتعلمیمصوبهجلسهیازدهمیننشستازدورششمدر 97/4/10
 ماده 78آییننامه استخدامیاعضایغیرهیأتعلمی مصوبهدوازدهمینصورتجلسهازیازدهمیننشستدورهششمدرتاریخ97/4/10
مدارک نیاز برای پرداخت کمک هزینه ازدواج
الف) درصورتیکههمکاراندانشگاهیشاغلیابازنشستهخودشانازدواجکنند :
_ 1اصلشناسنامهدامادوعروس 
_ 2اصلسندازدواج 
تبصره:درصورتیکهپدرومادرفرددانشگاهیشاغلباشندوازطرفمحلکارخودکمک
هزینهازدواجدریافتکردهباشنداینکمکهزینهدردانشگاهغیرقابلپرداختمیشود .
ب)درصورتیکهمشمولازدواجکند :
-1اصل شناسنامهفرددانشگاهی 
-2اصلشناسنامهدامادوعروس 
-3اصلسندازدواج 
-4درصورتیکهدرسندازدواج،شغلمشمول کارمند قیدشدهباشد،گواهی از محل کار
مشمولمبنیبرعدمدریافتکمکهزینه،ضروریاست .
تبصره:درصورتیکهمشمولیاهمسر فرد دانشگاهیشاغلباشدوازطرفمحلکارخود
کمکهزینهازدواجدریافتکردهباشداینکمکهزینهدردانشگاهپرداختنمی شود .
-5درصورتیکهفرددانشگاهیدرحیاتنباشد ویکیازوظیفهبگیران(بجزهمسر)ازدواج
کند،حکموظیفهبگیریکهاسمفردازدواجکردهدرآنقیدشدهباشد .
مدت زمان انجام کار:
اینفرآیندباتوجهبهتدریجیبودندرطولسالانجاممیشود .
فرآینددریافتمدارک،بررسی،وارسالنامهکمکهزینهبرایهرنفر1ساعت(درصورتعدم
نقصمدارک) 
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 -8-2-11کمک هزینه فوت
عنوان:
پرداختکمکهزینهفوتبهاعضایهیاتعلمیوغیرهیأتعلمی 
هدف:
بررسیوارائهکمکهزینههایضروریقابلارائهبهکارکناندانشگاهشیراز درحدودمقرراتو
بادرنظرگرفتنامکاناتمالی 
خدمت گیرندگان:
کلیهاعضایهیأتعلمیواعضایغیرهیأتعلمیشاغلوبازنشستهدانشگاهشیراز 
(منظورازعضواعضایرسمی،پیمانیوقراردادیمیباشد) 
خدمت دهندگان:
معاونتاداریومالی-مدیرامورمالی-مدیراموراداری-ادارهرفاه-کارشناسرفاه 
شرایط دریافت خدمت:
کلیهاعضایهیأتعلمیواعضایغیرهیأتعلمیدانشگاهشیرازکهدارایاحکاماستخدامی
دردانشگاه میباشند ،میتواننددرصورتداشتنشرایطالزموباتوجهبهآییننامه استخدامی
اعضایهیأتعلمیواعضایغیرهیأتعلمی،ازاینکمکهزینههااستفادهنمایند .
تذکر:درصورتیکهفرددانشگاهیدرحیاتنباشدوهرکدامازافرادتحتتکفلفوتکنند
کمکهزینهفوتبهبازماندگانتعلقنمیگیرد 
تذکر:توضیحوراثقانونی 
شرح مراحل دریافت خدمت:
کارشناسرفاهپسازدریافتمدارکنسبتبهبررسیآنهااقدامودرصورتکاملبودنبه
همراهنامهایبرایپرداختکمکهزینهبهمدیریتاموراداریارسالمیکند .
مستندات قانونی جهت دریافت کمک هزینههای ضروری:
 اصالحیهماده105آییننامهاستخدامیاعضایغیرهیأتعلمیمصوبهجلسهیازدهمیننشستازدورششمدر 97/4/10
 ماده 78آییننامه استخدامیاعضایغیرهیأتعلمی مصوبهدوازدهمینصورتجلسهازیازدهمیننشستدورهششمدرتاریخ97/4/10
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مدارکموردنیازبرایپرداختکمکهزینهفوت 
-1متوفیازهمکاراندانشگاهی(شاغلوبازنشسته)باشدوصرفادرصورتوجودوراث قانونی
(باتوجهبهتعریفموجوددرآییننامهاستخدامی) :
 .1اصلگواهیانحصاروراثت 
 .2اصلگواهیفوت فردمتوفی 
 .3اصلشناسنامهفردمتوفیبامهرفوتشد 
 -2فرددانشگاهیدرحیاتباشدومتوفیهمسریاازافرادتحتتکفلویباشد :
_1اصلگواهیفوتمتوفی 
_ 2اصلشناسنامهمتوفیبامهرفوتشد 
_3اصلشناسنامهفرددانشگاهی 
_4مدارکدالبرتکفلپدر،مادر،نوهدرشرایطخاص 

مدت زمان انجام کار:
اینفرآیندباتوجهبهتدریجیبودندرطولسالانجاممیشود .

فرآینددریافتمدارک،بررسی،وارسالنامهکمکهزینهبرایهرنفر1ساعت(درصورتعدم
نقصمدارک) 
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ماده105آییننامهاستخدامیاعضایهیأتعلمی 
به عضو شاغل یا بازنشسته در موارد ذیل کمک هزینه ای به میزان"پنج"برابر مجموع
حقوق مرتبه و پایه و فوق العاده شغل ( مخصوص) استادیار پایه یک پرداخت میگردد.
الف-ازدواجدائمعضوشاغلیابازنشستهوهمچنینفرزندانوافرادتحتتکفلویدرهرمورد
فقطیکبار(باارائهمستنداتقانونیازمراجعذیصالح) 
ب-فوتهمسریاهریکازفرزندانوافرادتحتتکفلعضوشاغلیابازنشسته(باارائهمستندات
قانونیازمراجعذیصالح) 
تبصره-1درصورتفوتعضوشاغلیابازنشستهکمکهزینهموضوعاینمادهبهوراثقانونی
ویپرداختمیشود .
تبصره -2وظیفهبگیرانعضوشاغلیابازنشستهمتوفیبهاستثنایهمسروینیزدرصورت
ازدواجبراییکبارازکمکهزینهموضوعبند"الف"اینمادهبرخوردارمیشود .
مدارکنیازبرایپرداختکمکهزینهکفنودفن 

*_ 1در صورتی که که متوفی از همکاران دانشگاهی باشد :
الف /در صورت وجود مستمری بگیران ،پس از دریافت حکم مستمری جدید از سازمان
بازنشستگی
_ 1حکممستمریبگیری 
_ 2گواهیفوت فردمتوفی 
_ 3شناسنامهفردمتوفیبامهرفوتشد 
ب /در صورت عدم وجود مستمریبگیران
_ 1گواهیفوتفردمتوفی 
_ 2شناسنامهمتوفیبامهرفوتشد 
-3گواهیانحصاروراثت 
_ 2در صورتی که فرد دانشگاهی در حیات باشد و متوفی همسر یا از افراد تحت تکفل
فرد دانشگاهی باشد.
_1گواهیفوتمتوفی 
_ 2شناسنامهمتوفیبامهرفوتشد 
_3شناسنامهفرددانشگاهی 
_ 4دفترچهبیمهفردمتوفی 
*درصورتیکهفرددانشگاهیدرحیاتنباشدوهرکدامازافرادتحتتکفلفوتکنندکمک
هزینهفوتبهبازماندگانتعلقنمیگیرد 
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مدارکموردنیازبرایپرداختکمکهزینهازدواج 
*_ 1در صورتی که همکاران دانشگاهی شاغل یا بازنشسته خودشان ازدواج کنند :
_ 1شناسنامهدامادوعروس 
_ 2سندازدواج 
*اصلمدارکموردنیاز میباشدوکمک هزینه ازدواج فقط برای یکبار به فرد پرداخت
میشود.درصورتیکهپدرومادرفرددانشگاهیشاغلباشندوازطرفمحلکارخودکمک
هزینهازدواجدریافتکردهباشنداینکمکهزینهدردانشگاهغیرقابلپرداختمیشود .
 -2در صورتی که فرزند همکاران دانشگاهی شاغل یا بازنشسته ازدواج کنند:
_ 1شناسنامهفرددانشگاهی 
-2شناسنامهدامادوعروس 
_ 2سندازدواج 
 -4درصورتیکهدرسندازدواج،شغلفرزندفرددانشگاهیکارمندقیدشدهباشد،گواهیاز
محلکارفرزند،مبنیبرعدمدریافتکمکهزینهضروریاست .
*اصلمدارکموردنیاز میباشدوکمکهزینهازدواجفقط برای یکبار به هر فرزند واجد
شرایط پرداختمیشود.درصورتیکهفرزندازدواجکردهیاهمسرفرددانشگاهیشاغلباشند
وازطرفمحلکارخودکمکهزینهازدواجدریافتکردهباشنداینکمکهزینهدردانشگاه
غیرقابلپرداختمیشود .
_ 3در صورتی که فرد دانشگاهی در حیات نباشد و یکی از مستمری بگیران( فقط از
فرزندان) ازدواج کند.
 -1حکممستمریبگیریکهاسمفردازدواجکردهدرآنقیدشدهباشد .
-2شناسنامهدامادوعروس 
 -3سندازدواج 
 -4درصورتیکهدرسندازدواج،شغلفرزندفرددانشگاهیکارمندقیدشدهباشد،گواهیاز
محلکارفرزند،مبنیبرعدمدریافتکمکهزینهضروریاست .
-5شمارهکارتبانکملتوشمارهشباحساببانکملتفردازدواجکرده 
*اصلمدارکموردنیاز میباشدو کمکهزینهازدواجفقط برای یکبار به هر فرزند واجد
شرایطپرداختمیشود.درصورتیکهفرزندازدواجکردهیاهمسرفرددانشگاهیشاغلباشند
وازطرفمحلکارخودکمکهزینهازدواجدریافتکردهباشنداینکمکهزینهدردانشگاه
غیرقابلپرداختمیشود .
*یادآوریمهم :
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در صورتی که فرد متقاضی کمک هزینه ضروری ازدواج ،قبال عقد رسمی و محضری
انجام داده باشد و با همان عقد نامه کمک هزینه ازدواج دریافت کرده باشد و مجدداً
عقد محضری نماید در این نوبت مشول دریافت کمک هزینه نمی شوند (.این کمک
هزینه فقط برای یکبار ،برای هر فرد پرداخت میشود).
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 -3-11سنجش رضایت کارکنان از خدمات هدایا و کمکهای نقدی و غیرنقدی
آیا تفاوت معنی داری بین میزان رضایت کارکنان از خدمات هدایا و کمکهای نقدی و غیرنقدی وجود
دارد؟

براساسجدولشماره17باوجودآنکهمیانگینرضایتکارکنانازهدیهروززن()3/76از 
رضایتآنانازسبدکاالیرمضانیه()3/74باالتراستامابراساس مقدارtبهدستآمده()0/33
دردرجهآزادی136تفاوتمعنیداریبینمیزانرضایتکارکنانازخدماتمربوطبههدایاو
کمکهاینقدیوغیرنقدیوجودندارد.بهعبارتیازهمهخدماتهدایاوکمکهاینقدیبه
میزانمشابهرضایتوجوددارد .

جدول  :1-11میانگین و انجراف استاندارد خدمات هدایا و کمکهای نقدی و غیرنقدی
خدماتهدایاوکمکهای
نقدیوغیرنقدی 

میانگین 

انحراف
استاندارد

هدیهروززن

3/76

1/12

سبدکاالیرمضانیه

3/74

1/10

t

درجه
آزادی

معنیداری 

تعداد

 0/33

 136

 /73

 137



هدیا و کمک های نقدی و غیر نقدی
هدیا و کمک های نقدی و غیر نقدی

3.76
3.74
هدیه روز زن

سبد کاالی رمضانیه

نمودار  :1-11میانگین خدمات هدیا و کمکهای نقدی و غیرنقدی
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 -4-11خدمات هدایا کمکهای نقدی و غیرنقدی و تأمین و توزیع کاالهای
مصرفی و بادوام در دانشگاهها
جدول  :2-11اطالعات مربوط خدمات ورزش و تربیت بدنی در دانشگاهها
ردیف 

نام دانشگاه

1

تهران 

2

اصفهان 

عنوان خدمت
-

ارزاقماهمبارکرمضان 
تخفیفمازادباکارتحقوقیدرفروشگاههایکوروش 
هدیهازدواج 
یارانهمهدکودک 



توضیحات
تکمیلی




-

3

تربیتمدرس 

4

تبریز 





5

خواجهنصیرالدینطوسی 





6

شهیدبهشتی 





7

صنعتیاصفهان 

8

صنعتیامیرکبیر 

-

کمکهزینهاوالد 



کمکهزینهمهدکودک 
کمکهزینهفوتوازدواج 







9

صنعتیشریف 

-

کمکهزینهمهدکودک 



 10

عالمهطباطبایی 

-

کمکهزینهمهدکودک 
کمکهزینهازدواج 
کمکایابوذهاب 
کمکهزینهفوت 
کارتتغذیه 



 11

علموصنعتایران 





 12

فردوسیمشهد 





 13

شیراز 
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 -1-4-11دانشگاه تهران
فروشگاههایزنجیرهایافقکوروش 
طبقتفاهمبهعملآمدهبافروشگاههایزنجیرهایافقکوروش شمارهکارت 16رقمی مربوط
بهحسابحقوقیکارکناننزدبانکتجارتدردرگاهبانکسامانفروشگاهبارگذاریشدهاست
وخریدارانکاالازاینفروشگاههامیتواننداز4درصدتخفیفمازادبرتخفیفهایفروشگاهی
بهرهمندشوند.
اینتخفیفتحتعنوان یارانهپایش درفاکتورمشتریدرجمیگردد.
یارانهمهدکودک
تاپایانسال1397یارانهمهدکودکتوسطادارهکلاموررفاهیمحاسبهوپرداختمیشدکه
ازابتدایسال1398باصدورحکمکارگزینیپرداختمیگردد.
کارکنانذینفعمیتوانندازطریقمکاتبهباادارهکلمنابعانسانیاقدامنمایند.
توزیعیارانهغیرنقدی
درصورتصالحدیددانشگاهمبنیبرتوزیعکمکهایغیرنقدینظیرارزاقماهمبارکرمضان
یاهدیهشبعید،ادارهکلاموررفاهیدراینزمینهاقداممینماید.
هدیهازدواجبههمکاراندانشگاهی
بهمنظورتشویقوترویجفرهنگوسنتحسنهازدواجوبهمیمنتاعیادبزرگقربانوغدیرو
باعنایتبهموافقتمعاونمحترماداریومالیدانشگاه،تقدیمهدایاوتسهیالتسفربه
همکارانمحترمدانشگاهیاعم(هیأتعلمیوغیرهیأتعلمی) 
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 -2-4-11دانشگاه تربیت مدرس

656

فهرست هتلهای طرف قرارداد سفر کارت ملی
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اطالعات هتل پردیسان مشهد
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 -3-4-11دانشگاه صنعتی اصفهان
دربارهمهدکودک
مهدکودکدانشگاهسالهاستکهبهکودکاندانشگاهیانخدمترسانیمیکند،دانشوعشق
به کودکان پایههای اصلی ساختار خدمت رسانی را در این مهد تشکیل داده است .در این
مهدکودکانحسابیخوشمیگذرانند،کالسهایمختلفیمثلموسیقی،زبان،مهارتهایحسی
حرکتی ،
،I Mathنمایشخالق،مهارتهایزندگیدرمهدبرگزار میشودوتمامیآموزشهابصورت
کودکمحوروهمراهباانواعبازیها میباشد.کادر مهد هیچ انگیزه ای جز تالش برایبوجود
آوردنشرایطمطلوبتربرایکودکان،همراباآموزشهایپرباربرپایهاصولروانشناسیتربیتی
نداشته و پیوسته سعیدرشناخت قابلیتها و استعدادهای مختلفکودکان ،آموزش صحیح
تعامالتاجتماعیبهآنهاوسالمتروحوروانکودکاندارند.
پرداختکمکهزینهازدواجوفوتکارکناندولتبهشرحزیرانجاممیشود.
-1ماده3قانونپرداختپاداشپایانخدمتوبخشیازهزینههایضروریبهکارکناندولت:
درمواردزیربهکارکنانرسمی،ثابتودارایعناوینمشابهوزارتخانهها،مؤسساتوشرکتهای
دولتیمشمولقانوننظامهماهنگپرداختکارکناندولت"بیستبرابرحداقلحقوقمبنا"به
عنوان کمکهزینهپرداختمیشود .
کمکهزینهازدواج،درموردازدواجدائممستخدمشاغلیافرزندویفقطیکبارحسبمورد .کمکهزینهدرموردفوتمستخدمشاغل،بازنشستهوافرادتحتتکفلوی . -2ماده  77فصلدهمآییننامه اعضایغیرهیأتعلمی مصوب :92/12/1به عضو شاغل،
بازنشسته و یا ورثه بالفصل وی در موارد ذیل کمک هزینهای به میزان3برابر حقوق و مزایای
رتبه و پایه یک کاردان مقدماتی پرداختمیگردد :
الف – ازدواج دائم عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از فرزندان وی در هر مورد فقط یک بار 
ب – فوت عضو شاغل یا بازنشسته و هر یک از افراد تحت تکفل وی
-3ماده115فصلدهمآییننامهاستخدامیاعضایهیأتعلمی:بهعضوشاغل،بازنشستهویا
ورثهبالفصلویدرمواردذیلکمکهزینهایبهمیزان5برابرحقوقمرتبهوپایهاستادیارپایه
یکپرداختمیگردد
الف-ازدواجدائمعضوشاغلیابازنشستهوهریکازفرزندانویدرهرموردفقطیکبار 
ب-فوتعضوشاغلیابازنشستهوهریکازافرادتحتتکفلوی 
مدارکموردنیازجهتدریافتکمکهزینهازدواج :
تصویرصفحاتاولودومشناسنامهکارمندیاعضوهیأتعلمی شاغلوبازنشستهوعروسو
داماد
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تصویرصفحاتدوم،سوموچهارمسندازدواج 
درصورتداشتندفترچهبیمه-تحویلآنبهادارهبیمهودریافتنامهابطالجهتتحویلبه
ادارهرفاهکارکنان
مدارکموردنیازجهتدریافتکمکهزینهفوتافرادتحتتکفل:
تصویرتمامصفحاتمتوفیوتصویرصفحهاولشناسنامهکارمندیاعضوهیأتعلمی شاغلو
بازنشسته
تصویرکارتملیمتوفی 
تصویرگواهیفوتمتوفی
نامهابطالدفترچهبیمهمتوفیبهعنوانگواهیتحتتکفلبودنمتوفی
پرداختکمکهزینهاوالدبهکارکنانشاغلبهشرحزیرانجاممیشود .
ماده34فصلششمآییننامهاعضایغیرهیتعلمیمصوب:94/12/1کمک هزینه عائله مندی
عضو مرد شاغل و بازنشسته متاهل مشمول این آییننامه ،به میزان 810برابر ضریب حقوقی
سالیانه ،پرداختمیگردد .
تبصره – بانوان وظیفه بگیر و همچنین اعضای زن شاغل و یا بازنشسته سرپرست خانوار که
همسرشان متوفی ،معلول و یا ازکارافتاده
کلی بوده و به موجب حکم مراجع قانونی سرپرستی خانوار را به عهده دارند ،از کمک هزینه عائله
مندی برخوردارمیشوند.
ماده35فصلششمآییننامهاعضایغیرهیتعلمیمصوب :94/12/1کمک هزینه اوالد عضو
مرد شاغل و بازنشسته مشمول این آییننامه ،به ازای هر فرزند به میزانحقوقی سالیانه ،پرداخت
میگردد.
تبصره  -1حدکثر سن برای اوالد ذکور که از مزایای این ماده استفاده میکنند 22 ،سال و در
صورت ادامه تحصیل و غیر شاغل بودن
25سال تمام و برای اوالد اناث نداشتن شغل و همسر خواهد بود.
تبصره  -2فرزندان معلول و از کار افتاده کلی به تشخیص مراجع پزشکی ذیصالح) سازمان
بهزیستی کل کشور (مشمول محدودیت
سقف سنی مزبور نمی باشند.
مدارکموردنیازجهتبرقراریحقعائلهمندی:
تصویرصفحاتاولودومشناسنامهکارمندوهمسر 
مدارکموردنیازجهتبرقراریحقاوالدفرزندان :
تصویرصفحاتاولودومشناسنامهکارمند
تصویرصفحهاولشناسنامهنوزاد 
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 -4-4-11دانشگاه صنعتی شریف

 -5-4-11دانشگاه عالمه طباطبایی
درراستایایجادتسهیالتبرایهمکاران،مهدکودککارکناندانشگاهافتتاحشد.
درراستایایجادتسهیالترفاهیبرایشاغالنزندانشگاه،مهدکودککارکناندانشگاهباحضور
رئیسومعاونانومدیرانستادیدانشگاهدرساختمانینزدیکبهپردیسدانشگاهافتتاحشد.
بهگزارشروابطعمومیدانشگاه،باتوجهبهمأموریترئیسدانشگاهبهدکترهدیغفاریمشاور
رئیسدانشگاهدرامورزنانوخانوادهدرراستایایجادتسهیالتوبهوجودآوردنزمینهایبرای
کاهشدغدغههاوآرامشخاطربرایشاغلینزندانشگاهبراینگهداریازفرزندانشان،مهدکودک
کارکناندانشگاهتأسیسوامروزرسماافتتاحشد.
درمراسمیکهبهاینمنظوردرمحلمهدکودک برگزارشد،دکترغفاریدرسخنانیضمن
تشکروتقدیرازحمایتهاوپشتیبانیرئیسدانشگاهدرراهاندازیمهدکودکگفت:بدونشک
دغدغهها،حمایتهاورهنمودهایجنابعالیزمینهرشدوارتقایفعالیتهایمادرحوزهزنان
وخانوادهبودهاست.اوباتقدیرازهمکاریبخشهایمختلفدانشگاهدرراهاندازیمهدکودک
دانشگاهازمساعدتهاوهمراهیدکترویژه،معاونتوسعهومنابعانسانی،دکترسلیمیبجستانی،
معاون دانشجویی و دکتر ایرانزاده در مدت تصدی معاونت فرهنگی دانشگاه ،تقدیر کرد .او
همچنیناززحماتوپیگیریهایمجدانهآقایانساعیویعقوبیوخانممقدسدراخذمجوزو
تجهیزراهاندازیمهدکودکدانشگاهتقدیرنمود.
درادامهدکترسلیمینیزدرسخنانیضمنتقدیرازمعاونتوسعهومنابعانسانیونیزمشاور
زنان و خانواده در شکلگیری و راهاندازی مهدکودک دانشگاه گفت :امیدوارم با راهاندازی
مهدکودک دانشگاهگامیدرجهترفاهوآرامشخیالهمکارانونیزایجادانگیزهبیشتردر
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فضایکاربرداشتهباشیم.اوافزود:ازهیچکمکوپشتیبانیدراینخصوصوباتوجهبهشرایط
دانشگاهمضایقهنخواهیمکرد.
درپایاناینمراسمرئیسدانشگاهبااهدایلوحتقدیرازخانمفرزانهمقدسمسئولدفتررئیس
دانشگاهوآقایانعبداهللنژدساعیمعاونمدیرخدماتدانشجوییومحسنیعقوبیرئیساداره
تدارکاتدانشگاهکهدرراهاندازیمهدکودکتالشهایمجدانهایرامتحملشدهاندتقدیرکرد.
سهشنبه30بهمن16:35-1397شمارهخبر8202:
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کمک هزینه ازدواج اعضای غیر هیأتعلمی:
براساسماده77آییننامهاستخدامیاعضایغیرهیأتعلمیهزینهایجهتازدواجدائمعضو
شاغلیابازنشستهوهریکازفرزندانویدرهرموردفقطیکبارپرداختمیگردد.
مراحل درخواست :
 ارسالدرخواستازطریق اتوماسیوناداری بهادارهرفاهکارکنان ارائهاصلشناسنامهعضوشاغلیابازنشستهودرصورتازدواجفرزند،شناسنامهفرزندوعروسیاداماد 
 ارائهاصلکارتملیعضوشاغلیابازنشستهودرصورتازدواج فرزند،کارتملیفرزندوعروسیاداماد
ارائهاصلعقدنامهکمک هزینه ازدواج اعضای هیأتعلمی
براساسماده 105آییننامه استخدامیاعضایهیأتعلمی هزینهایجهتازدواجدائمعضو
شاغلیابازنشستهوهریکازفرزندانویدرهرموردفقطیکبارپرداختمیگردد.
مراحل درخواست :
ارسالدرخواستازطریق اتوماسیوناداری بهادارهرفاهکارکنان ارائهاصلشناسنامهعضوشاغلیابازنشستهودرصورتازدواجفرزند،شناسنامهفرزندوعروسیاداماد 
ارائهاصلکارتملیعضوشاغلیابازنشستهودرصورتازدواجفرزند،کارتملیفرزندوعروس
یاداماد 
ارائهاصلعقدنامهکمک هزینه ایاب و ذهاب :
باعنایتبهقانونبودجهسالیانهکلکشوروباستنادماده67آئیننامهاستخدامیاعضایغیر
هیأتعلمی دانشگاه،کمکهزینهایابوذهاببهکارکنانرسمی،پیمانیوقراردادیکهاز
سرویس استفاده نمیکنند پرداخت میگردد .در سال 1398مبلغمصوب 1/390/000ریال
میباشد.دریافتاینکمکهزینهباارسالدرخواستازطریق اتوماسیوناداری بهادارهرفاه
کارکنانوتاییدادارهنظارتبرخدماتعمومیامکانپذیرمیباشد.
کمک هزینه فوت اعضای غیرهیأتعلمی
براساسماده79آییننامهاستخدامیاعضایغیرهیأتعلمیهزینهایجهتفوتفردشاغلو
یاهریکازافرادتحتتکفلویپرداختمیگردد.
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مراحل درخواست:
ارسالدرخواستازطریق اتوماسیوناداری بهادارهرفاهکارکنان ارائهاصلشناسنامهعضوشاغلیابازنشستهودرصورتفوتافرادتحتتکفل،شناسنامهایشان  ارائهاصلکارتملیعضوشاغلیابازنشستهودرصورتفوتافرادتحتتکفل،کارتملیایشان 
ارائهگواهیفوت ارائهبرگهانحصاروراثت(درصورتفوتاعضایدانشگاه)کارت تغذیه:
باعنایتبهقانونبودجهسالیانهکلکشوروباستنادماده67آئیننامهاستخدامیاعضایغیر
هیأتعلمیدانشگاهوماده93آئیننامهاستخدامیاعضایهیأتعلمیدانشگاهپرداختکمک
هزینهغذابهاعضایهیأتعلمی وکارکنانرسمی،پیمانیوقراردادیتعلق میگیرد.درسال
1398مبلغفوق1/606/000ریالمیباشد .
همکاران میتوانندازطریق اتوماسیوناداری،درخواستدریافتکارتتغذیهرابهادارهرفاه
کارکنانارسالنمایند.
کمک هزینه مهدکودک:
باعنایتبهقانونبودجهسالیانهکلکشور،وباستنادماده67آئیننامهاستخدامیاعضایغیر
هیأتعلمیدانشگاهوماده93آئیننامهاستخدامیاعضایهیأتعلمیدانشگاهپرداختکمک
هزینهمهدکودک بهیکیازکارکنانشاغل(خانمیاآقا)دارایفرزندانزیرششسالتعلق
میگیرد.درسال 1398مبلغکمکهزینه 1/100/000ریال میباشدکهدریافتاینکمک
هزینهباارسالمدارکذیلامکـانپذیرمیباشد .
ارسالدرخواستازطریق اتوماسیوناداری بهادارهرفاهکارکنان الصاقتصویرشناسنامهمادریاپدرشاغل(تمامصفحات) الصاقتصویرشناسنامهفرزند(تمامصفحات)کمک هزینه فوت اعضای هیأتعلمی:
براساسماده105آییننامهاستخدامیاعضایهیأتعلمیهزینهایجهتفوتفردشاغلویا
هریکازافرادتحتتکفلویپرداختمیگردد.
مراحل درخواست :
ارسالدرخواستازطریق اتوماسیوناداری بهادارهرفاهکارکنان -ارائهاصلشناسنامهعضوشاغلیابازنشستهودرصورتفوتافرادتحتتکفل،شناسنامهایشان 
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 ارائهاصلکارتملیعضوشاغلیابازنشستهودرصورتفوتافرادتحتتکفل،کارتملیایشان 
ارائهگواهیفوت -ارائهبرگهانحصاروراثت(درصورتفوتاعضایدانشگاه)
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 -5-11برنامه عملیاتی خدمات هدایا ،کمکهای نقدی و غیرنقدی و تأمین و
توزیع کاالهای مصرفی و بادوام
 -1-5-11کارگروه خدمات هدایا کمکهای نقدی و غیرنقدی و تأمین و توزیع کاالهای
مصرفی و بادوام
فهرست اعضا
آقایابراهیمحافظی

رئیسکارگروهومدیراموراداری

آقایعلیاکبرعوضپور 

مدیرامورعمومی 

آقایعلیرضارمضانزاده 

مدیراموردانشجویی 

دکترراضیهنامدار 

نمایندهستادرفاهیاعضایهیأتعلمی 

آقایاحمدطرازکار 

نمایندهکانونبازنشستگان 

آقایقبادشاهعلی 

مدیرعاملتعاونیمصرفکارکنان 

خانممریمساختمانکبیر 

رئیسادارهدفترداریوتنظیمحسابها 

آقایصفری 

کارشناسادارهرفاه 

خانمفاطمهمعینی 

رئیساموراداریموزهتاریخطبیعی 

آقایمیثممظلومی 

دبیرکارگروهورئیسادارهرفاهکارکنان 

 -2-5-11برنامه زمانبندی جلسات کارگروه
نام کارگروه
هدایاوکمکهاینقدیو
غیرنقدیوتأمینوتوزیع
کاالهایمصرفیوبادوام 

زمان و مکان

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

تاریخ 

 1399/04/31

 1399/06/18

 1399/11/14

روزوساعت 

سهشنبه 11

سهشنبه 11

سهشنبه 10:00

مکان 

دفترمعاونتاداریومالی 

تاالردکترمصطفوی 

طبقه 7

جلسه
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 -3-5-11فهرست پروژههای برنامه عملیاتی
پروژههای جاریبرنامهجامععملیاتیخدماتسالمتورفاهکارکناندانشگاهشیرازسال1400
گروهخدمات 

هدایا،کمکهای
نقدیوغیرنقدیو
تأمینوتوزیع
کاالهایمصرفیو
بادوام

جمع

نامپروژه 

ردیف 

بودجهپیشنهادی 
(میلیونریال) 

1

طراحیوایجادسامانهکارتهوشمندخدماترفاهیکارکنان 

2

تهیهوتوزیعسبدکاالیرمضانیهسال 1401

27.500

3

هدیهروززن 

 1.854

4

هدیهروزکارمند 

 5.280

5

هدیهروزمرد 

 4.479

6

کمکهزینهمهدکودک(اعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمی) 

 8.640

7

وجهلباسکارکنان 

 2.508

8

راهاندازیفروشگاهتعاونیمصرفکارکنان 

9

هدیهتولدفرزند 

 500

10

هدیهروزمعلم 

 3.500

11


توزیعشیرازطریقواحدهایدانشگاه 


 1.300
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0

0

55.561

 -4-5-11شناسنامه پروژههای برنامه عملیاتی
 -1-4-5-11طراحی و ایجاد سامانه کارت هوشمند خدمات رفاهی کارکنان
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 -2-4-5-11تهیه و توزیع سبد کاالی رمضانیه سال 1401
الف) اطالعات عمومی:
نوعپروژه:جاری 

گروه خدمات :کارگروه هدایا ،کمکهای نقدی و
غیرنقدیوتأمینوتوزیعکاالهایمصرفیوبادوام 

هدفپروژه :
کمکبهمعیشتکارکنانرعایتشانوشخصیتهمکاراندردریافتخدمات-افزایشرضایتمندیبهسببداشتنحقانتخاب 

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:مدیریتامور
عمومیوپشتیبانی 

مکاناجرایپروژه :

زماناجرایپروژه :


ب) اطالعات مشمولین /بهره برداران:
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارمندانرسمی،پیمانی،قراردادی،شرکتی،حجمیوبازنشستگان 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:بالغبر3800نفربازایهرنفر7،000،000ریال 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه(:دالیلتوجیهیوجدولمقایسهباسایرارگانهاپیوستمیباشد) 
ج) جدول فعالیت ها:
ردیف

نام فعالیت

تاریخ پایان

تاریخ شروع

واحد سازمانی و
فرد مسئول

توضیحات

1

طرحدرکارگروه
سالمتورفاه 

 1399/07/15  1399/07/01





2

استعالموانتخاب
فروشگاهتوزیعکننده 

 1399/09/15  1399/07/15

کارگروه 



3

عقدقرارداد 

4

انتقالاطالعاتو
تدارکات 

5

شروعتوزیع 

مدیریتامورعمومی
 1399/11/15  1399/09/15
وپشتیبانی 
 1399/12/25  1399/11/15
 1400/01/20
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ادارهرفاه 



ادارهرفاه 



د) برآورد هزینه ها:
ردیف

عنوان هزینه

مبلغ (میلیون ریال)

1

رمضانیه 1400

 26،600

توضیحات




جمع

ه) منابع تأمین مالی هزینه ها:
ردیف

عنوان منبع

توضیحات

مبلغ (میلیون ریال)

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 




میلیونریال 

جمع

و) سنجش رضایت بهره برداران:
ردیف

سطح رضایت

فراوانی

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

درصد فراوانی
تجمعی

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحات تکمیلی :

673

 -3-4-5-11هدیه روز زن
الف) اطالعات عمومی:
نوعپروژه:جاری 

گروه خدمات :هدایا ،کمکهای نقدی و غیرنقدی و
تأمینوتوزیعکاالهایمصرفیوبادوام 

هدفپروژه:ایجادروحیهنشاطوشادابیدر
کارکنانوتکریممقامزن 

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه 

واحدهای سازمانی همکار پروژه  :مدیریت امور مالی،
مدیریتبودجهوتشکیالت 

مکاناجرایپروژه :

زماناجرایپروژه :


ب) اطالعات مشمولین /بهره برداران:
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنانزنشاغلدرمجموعه 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران618:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:بازایهرنفرمبلغ3،000،000ریال 
ج) جدول فعالیت ها:
ردیف

نام فعالیت

تاریخ پایان

تاریخ شروع

واحد سازمانی و
فرد مسئول

توضیحات

1

تصویبمبلغدر
کارگروه 

 1399/07/15  1399/07/01

ادارهرفاه 



2

تهیهلیستوارسال
بهامورمالی 

 1399/07/20  1399/07/15

ادارهرفاه 



ادارهرفاه 

مصادفباتولدحضرت
فاطمهزهرا(سالما...
علیها)وروززن 

3



واریزبهحساب   1399/11/15

د) برآورد هزینه ها:
ردیف



مبلغ (میلیون ریال)

عنوان هزینه

هدیهروززن 
جمع

 1،854





674

توضیحات



ه) منابع تأمین مالی هزینه ها:
ردیف

عنوان منبع

توضیحات

مبلغ (میلیون ریال)

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع

و) سنجش رضایت بهره برداران:
ردیف

سطح رضایت

فراوانی

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

درصد فراوانی
تجمعی

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحات تکمیلی:

675

 -4-4-5-11هدیه روز کارمند
الف) اطالعات عمومی:
نوعپروژه:جاری 

گروه خدمات :هدایا ،کمکهای نقدی و غیرنقدی و
تأمینوتوزیعکاالهایمصرفیوبادوام 

هدفپروژه:تجلیلوانگیزشکارمندان 

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه 

واحدهای سازمانی همکار پروژه :مدیریت امور مالی،
مدیریتبودجهوتشکیالت 

مکاناجرایپروژه :

زماناجرایپروژه :


ب) اطالعات مشمولین /بهره برداران:
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنانمردشاغلدرمجموعه 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران1056:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:بازایهرنفرمبلغ5،000،000ریال 
ج) جدول فعالیت ها:
نام فعالیت

ردیف
1

تاریخ شروع

تاریخ پایان

تصویبمبلغدرکارگروه   1399/07/15  1399/07/01

2
3

واحد سازمانی
و فرد مسئول

توضیحات

ادارهرفاه 



اعالممصوبهبهامورمالی   1399/07/15



ادارهرفاه 



 1400/06/04



ادارهرفاه 

مصادفباروزکارمند 

واریزبهحساب 

د) برآورد هزینه ها:
ردیف


مبلغ (میلیون ریال)

عنوان هزینه
هدیهروزکارمند 
جمع

 5،280




676

توضیحات


ه) منابع تأمین مالی هزینه ها:
ردیف

عنوان منبع

توضیحات

مبلغ (میلیون ریال)

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع

و) سنجش رضایت بهره برداران:
ردیف

سطح رضایت

فراوانی

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

درصد فراوانی
تجمعی

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحات تکمیلی:



677

 -5-4-5-11هدیه روز مرد
الف) اطالعات عمومی:
نوعپروژه:جاری 

گروه خدمات :هدایا ،کمکهای نقدی و غیرنقدی و
تأمینوتوزیعکاالهایمصرفیوبادوام 

هدفپروژه:ایجادروحیهنشاطوشادابیدر
کارکنانوتجلیلمقامآقایان 

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه 

واحدهای سازمانی همکار پروژه  :مدیریت امور مالی،
مدیریتبودجهوتشکیالت 

مکاناجرایپروژه :

زماناجرایپروژه :


ب) اطالعات مشمولین /بهره برداران:
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنانمردشاغلدرمجموعه 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران1493:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:بازایهرنفرمبلغ3،000،000ریال 
ج) جدول فعالیت ها:
ردیف

نام فعالیت

1

تصویبمبلغدر
کارگروه 

 1399/07/15  1399/07/01

2

تهیهلیستوارسال
بهامورمالی 

 1399/07/20  1399/07/15

3

تاریخ پایان

تاریخ شروع

واریزبهحساب   1399/12/07

واحد سازمانی
و فرد مسئول



توضیحات



ادارهرفاه 
ادارهرفاه 
ادارهرفاه 

مصادفباتولدحضرتعلی
(علیهالسالم)وروزمرد

د) برآورد هزینه ها:
ردیف


مبلغ (میلیون ریال)

عنوان هزینه
هدیهروزمرد 
جمع

 4،479





678

توضیحات


ه) منابع تأمین مالی هزینه ها:
ردیف

عنوان منبع

توضیحات

مبلغ (میلیون ریال)

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع

و) سنجش رضایت بهره برداران:
ردیف

سطح
رضایت

فراوانی

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

درصد فراوانی
تجمعی

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحات تکمیلی:


679

 -6-4-5-11کمک هزینه مهدکودک
الف) اطالعات عمومی:
گروه خدمات :هدایا ،کمکهای نقدی و غیرنقدی و
تأمینوتوزیعکاالهایمصرفیوبادوام 

نوعپروژه:جاری 

هدف پروژه :پرداخت کمک هزینه مهدکودک به تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :
صورت ماهیانه ازطریق فیش حقوقی در جهت
کاهشهزینهزندگیوبهبودوضعیتمعیشتی 
تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:مدیریتامورمالی 

مکاناجرایپروژه :

زماناجرایپروژه :


ب) اطالعات مشمولین /بهره برداران:
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکناندارایفزندزیرششسال 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:بالغبر600نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:بهتعدادفرزندانزیرششسالاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمی 

ج) جدول فعالیت ها:
ردیف

نام فعالیت

1

استخراجلیستو
اعمالدرسامانه
سوفا 

تاریخ

تاریخ

واحد سازمانی و

شروع

پایان

فرد مسئول

بهصورتماهیانهدر
فیشحقوقیاعمال
گردد 

ادارهرفاهو
مدیریتامور
مالی 

توضیحات

باپیگیریهایانجامشده
بهصورتتماماخودکار
درسوفاامکانپذیر
میباشد 


د) برآورد هزینه ها:
ردیف



مبلغ (میلیون ریال)

عنوان هزینه

کمکهزینه
مهدکودک 
جمع

ماهیانه 720
سالیانه 8،640





680

توضیحات



ه) منابع تأمین مالی هزینه ها:
ردیف

عنوان منبع

توضیحات

مبلغ (میلیون ریال)

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع

و) سنجش رضایت بهره برداران:

ردیف سطح رضایت فراوانی فراوانی تجمعی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی
1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحات تکمیلی:


681

 -7-4-5-11وجه لباس کارکنان
الف) اطالعات عمومی:
گروه خدمات :هدایا ،کمکهای نقدی و غیرنقدی و
تأمینوتوزیعکاالهایمصرفیوبادوام 

نوعپروژه:جاری 

هدفپروژه:پرداختوجهلباسبهدارندگانمشاغل تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :
مشمول در جهت افزایش رضایت شغلی و تأمین
هزینههایجانبیمرتبطباماهیتمشاغل 
تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه :مدیریتامور مالی،
مدیریت امور عمومی و پشتیبانی ،فروشگاه تعاونی
مصرفدانشگاه 

مکاناجرایپروژه :

زماناجرایپروژه :


ب) اطالعات مشمولین /بهره برداران:
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنانمشمولدریافتوجهلباس(مشاغلمطرحدربخشنامه) 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران360:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه360:نفر 

ج) جدول فعالیت ها:
تاریخ شروع

ردیف

نام فعالیت

1

تهیهلیستومکاتبهبامدیریتامورمالیبرایواریزوجه 
درجاطالعیهدراتوماسیون -تهیهبنکارت 

تاریخ پایان

واحد سازمانی
و فرد مسئول

توضیحات

ادارهرفاهو هرششماه
یکباریا
  1399/06/08  1399/06/05مدیریتامور
ساالنه 
مالی 

2

عقدقرارداد 

ادارهرفاه 



 1399/06/15  1399/06/08

3

مدیریتامور
واریز وجه قرارداد به حساب
 1399/06/18  1399/06/15
عمومی 
شرکتتعاونیمصرف 



4

ادارهرفاه 



 1399/06/31  1399/06/20

توزیعبنکارت 




682

) برآورد هزینه ها:
ردیف

مبلغ (میلیون

عنوان هزینه

ریال)

وجهلباس 
(مجموعهزینهششماههاولودوم) 



توضیحات


 1،104


جمع

ه) منابع تأمین مالی هزینه ها:
ردیف

عنوان منبع

توضیحات

مبلغ (میلیون ریال)

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع

و) سنجش رضایت بهره برداران:

ردیف سطح رضایت فراوانی فراوانی تجمعی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی
1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحات تکمیلی:


683

 -8-4-5-11راهاندازی فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان
الف) اطالعات عمومی:
نوعپروژه:زیرساختی 

گروه خدمات :کارگروه هدایا ،کمکهای نقدی و
غیرنقدیوتأمینوتوزیعکاالهایمصرفیوبادوام 

هدفپروژه:ارائهخدماترفاهیکاالهایمصرفی،
بادواموسهمیههایدولتیبهدانشگاهیان 

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:فروشگاهتعاونی
مصرفکارکناندانشگاه 

واحدهای سازمانی همکار پروژه :مدیریت طرحهای
عمرانی–دانشکدهعلوم–مدیریتاموردانشجویی–
مدیریتامورعمومیوپشتیبانی-ادارهرفاه 

مکاناجرایپروژه :

زماناجرایپروژه :


ب) اطالعات مشمولین /بهره برداران:
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:پرسنلدانشگاه،بازنشستگانوخانوادهایشان–مراجعینغیردانشگاهی 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:بالغبر30هزارنفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:بهتعدادمتقاضیانوظرفیتاقالمقابلارائه 

ج) جدول فعالیتها:
ردیف

نام فعالیت

تاریخ پایان

تاریخ شروع

واحد سازمانی و
فرد مسئول

1

تصویبدرکارگروه
سالمتورفاه 

 1399/07/15  1399/07/01

2

تخریبوجانمایی 

مدیریتطرحهای
 1399/09/15  1399/07/15
عمرانی 

3

دیوارکشی 

مدیریتطرحهای
 1399/11/15  1399/09/15
عمرانی 

4

محوطهسازی 

مدیریتطرحهای
 1399/12/15  1399/11/15
عمرانی 

5

دکوراسیون 

مدیریتطرحهای
 1399/12/29  1399/12/15
عمرانی 


684

ادارهرفاه 

توضیحات

د) برآورد هزینهها:
ردیف

عنوان هزینه

مبلغ (میلیون ریال)

1

تخریبوجانمایی 

 2،000

2

محوطهسازی 

 1،000

3

دیوارکشی 

 200

4

دکوراسیون 

 1،500

5

متفرقه 

 14،0000

توضیحات


 18،700

جمع

ه) منابع تأمین مالی هزینه ها:
ردیف

عنوان منبع

توضیحات

مبلغ (میلیون ریال)

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 

 1،000



3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 

 14،000



5

سایر 

 3،700



18،700میلیونریال 

جمع

و) سنجش رضایت بهره برداران:
ردیف

سطح
رضایت

فراوانی

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

درصد فراوانی
تجمعی

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحات تکمیلی :

685

 -9-4-5-11هدیه تولد فرزند

686

 -10-4-5-11هدیه روز معلم
الف) اطالعات عمومی:
نوعپروژه:جاری 

گروه خدمات :هدایا ،کمکهای نقدی و غیرنقدی و
تأمینوتوزیعکاالهایمصرفیوبادوام 

هدفپروژه:تجلیلازمقامشامخمعلم 

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :

تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه 

واحدهای سازمانی همکار پروژه :مدیریت امور مالی،
مدیریتبودجهوتشکیالت 

مکاناجرایپروژه :

زماناجرایپروژه :


ب) اطالعات مشمولین /بهره برداران:
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:اعضایهیأتعلمیدانشگاه 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:درحدود700نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:بازایهرنفرمبلغ5،000،000ریال 
ج) جدول فعالیت ها:
ردیف

نام فعالیت

1

تصویبمبلغدر
کارگروه 

تاریخ شروع

تاریخ پایان

 1399/07/15  1399/07/01

2

اعالممصوبهبه
امورمالی 

 1399/07/15



3

واریزبهحساب   1400/02/12



واحد سازمانی و
فرد مسئول

توضیحات



ادارهرفاه 
ادارهرفاه 
ادارهرفاه 


مصادفباروز
معلم 

د) برآورد هزینه ها:
ردیف


مبلغ (میلیون ریال)

عنوان هزینه
هدیهروزمعلم 
جمع

 3،500
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توضیحات


ه) منابع تأمین مالی هزینه ها:
ردیف

عنوان منبع

توضیحات

مبلغ (میلیون ریال)

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع

و) سنجش رضایت بهره برداران:
ردیف

سطح
رضایت

فراوانی

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی

درصد فراوانی
تجمعی

1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحات تکمیلی:
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 -11-4-5-11توزیع شیر از طریق واحدهای دانشگاه
الف) اطالعات عمومی:
گروهخدمات:هدایا،کمکهاینقدیوغیرنقدیو
تأمینوتوزیعکاالهایمصرفیوبادوام 

نوعپروژه:جاری 

هدف پروژه :توزیع شیر بین دارندگان مشاغل تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه :
مشمولدرجهتتأمینسالمتجسمانیوکاهش
آثارجانبیمرتبطباماهیتمشاغل 
تاریختصویبدرکارگروهتخصصی :

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه :

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه 

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:مدیریتامورمالی،
مسئولیناموراداریواحدها 

مکاناجرایپروژه :

زماناجرایپروژه :


ب) اطالعات مشمولین /بهره برداران:
مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنانمشمولدریافتوجهلباس(مشاغلمطرحدربخشنامه) 
برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران194:نفر 
ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:توزیعشیرتازهدربینمشمولیندوباردرهفته 
ج) جدول فعالیتها:
ردیف

نام فعالیت

1

تهیهلیستومکاتبه
بامدیریتامورمالی
برای واریز وجه به
حساب مشمولین
(انجامشده) 

2

پرداختماهیانه
وجوه 

تاریخ
شروع

تاریخ پایان

تیرماه1399انجامشده
است 

بهصورتماهیانه 
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واحد سازمانی و
فرد مسئول

توضیحات

بایستیسامانهسوفا
بر اساس اطالعات
ادارهرفاهو
فهرست
شغلی
مدیریتامورمالی 
را
مشمولین
بروزرسانینماید .
 بنابر پیشنهادادارهرفاهباتوجهبه
شرایط کرونا تا
مدیریتامورمالی 
اطالع ثانوی وجه
شیر به مشمولین
پرداختمیشود .

د) برآورد هزینه ها:
ردیف


عنوان هزینه

مبلغ (میلیون ریال)

پرداختوجهشیر 

 450

توضیحات




جمع

ه) منابع تأمین مالی هزینه ها:
ردیف

عنوان منبع

توضیحات

مبلغ (میلیون ریال)

1

بودجهجاری 





2

بودجهعمرانی 





3

درآمداختصاصی 





4

مشارکتبهرهبرداران 





5

سایر 






جمع

و) سنجش رضایت بهره برداران:

ردیف سطح رضایت فراوانی فراوانی تجمعی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی
1

خیلیکم 









2

کم 









3

متوسط 









4

زیاد 









5

خیلیزیاد 









توضیحات تکمیلی:
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