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 اول فصل

 دانشگاه شیراز کارکنان رفاه و سالمت خدماتکلیات 


  مقدمه -1-1

مطرحآنهاینظاموکارکردهاانسانی،منابعمدیریتابتدااجرایی،وکاربردینگاهبافصلایندر

امااست،مرتبطنکارکنارفاهوسالمتباانسانیمنابعمدیریتنظاموکارکردچهار.رددگمی

کارکنانرفاهوسالمتباراارتباطبیشتریننگهداریوخدمتجبرانمدیریتمشخصطورب

انواعومدیریتاینهایبرنامهاجرایوتوجهمورداصولوخدمتجبرانمدیریتادامهدر.دارد

مربوطربردیکانکاتواهدافاهمیت،سپس.دوشمیمطرحخصوصایندراقداماتوهابرنامه

فرآینددرادامه.گرددمیبیانتفصیلیصورتبهرفاهیخدماتانواعومطرحرفاهیخدماتبه

دررفاهیخدماتجایگاهبرکوتاهیمروروتشریحرفاهیخدماتاجرایوطراحیایمرحله5

وهانشگاهداوعلوموزارتملی،والمللیبینسطحدرموضوعاینتحولتاریخیرسدینی،مبانی

بانکاتینیزانتهادرگردد.میبهطوراجمالیبررسیمربوطههاینامهآیینوقوانینهمچنین

هایشبهوهافعالیتها،برنامهاجرایوطراحیدرکهشودمیمطرحاجراییهایسیاستعنوان

.گیردقرارنظرمدبایستمیرفاهیخدمات



 انسانی منابع مدیریت -1-2

تحققبرایانسانیمنابعحوزهدرکهاستاقداماتیوهافعالیتمجموعه1انسانیمنابعمدیریت

انسانیمنابعمدیریتهاینظامقالبدراقداماتوهافعالیتاین.شودمیانجامسازمانیکاهداف

:ازعبارتندسازمانیکدرانسانیمنابعمدیریتهاینظامینترمهم.شودمیتعریف

 3توانمندسازیوآموزش2جذبنظام.1

مسئولیتووظایفانجامبرایمناسبانسانینیرویبکارگیریوجذبنظاماینهدف درها

مهارتودانشارتقایمنظوربهنیزتوانمندسازیوآموزش.استشدهتعریفسازمانیهایپست

محوله،مانیسازپستهایمسئولیتووظایفمناسبانجامبرایشدهجذبانسانینیروی

.شودمیاجراوطراحی

4خدمتجبراننظام.2

کارکنانانگیزهبتواندکههاییپرداختاستکارکنانعملکردبامتناسبپرداختنظاماینهدف

برانگیزاندهامسئولیتووظایفومناسبانجامبرایراآنانسازمانیتعلقو هاپرداختاین.

                                                           
1- Human resources management 

2- recruiment 

3- Training and empowerment 

4- compensation 
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ومزایاشکلبهوغیرمستقیمیاودستمزدوحقوقکلشبهومستقیمصورتبهتواندمی

.شودارائهمناسبهایپاداش

 1نگهدارینظام.3

توانمندکارکنانویژهبهکارکناننگهداشتوحفظمنظوربهمطلوبشرایطایجادنظاماینهدف

قابلهایشپادا،کاریمناسبمحیطارائه.باشدمیسازمانازآنانانتقالوخروجازممانعتو

.باشدثرؤمبسیارکارکناننگهداشتدرتواندمیرفاهیتسهیالتوهاسازمانسایربارقابت

2عملکردمدیریتنظام.4

درسازمانیواحدهایوکارکناندرمناسبعملکرداستمراروایجادازاطمیناننظاماینهدف

مدلمناسبطراحیباابتدانظامینا.استسازمانهایموریتأمواهدافوظایفتحققراستای

وشدهانجامارزیابیوارزشیابیسپس.شودمیانجامعملکردارزیابیوارزشیابیهایشاخصو

.شودمیانجاممناسباقدامات،نتایجاساسبر



  خدمت جبران مدیریت -1-3
خدمتانجبرنظامحفظواجراطراحی،فرآیندوهامشیخطشاملخدمت،جبرانمدیریت

عادالنهمنصفانه،اعطایوسازمانیاهدافبهدستیابینظاماینهدف.شودمیسازماندرکارکنان

خدمتجبرانمدیریت.استسازمانبرایآنانارزشبابرابرکارکنانبهدهیبجبرانهماهنگو

پرداختشامل قبیلازغیرمالیهایپاداشورفاهیتسهیالتها،پاداششغلی،مزایایوها

کهآنجااز.شودمیمحولهسازمانیشغلوپستدرپیشرفتهایفرصتویادگیریقدردانی،

افزایشموجبآنانمناسبخدمتجبرانباشند،میسازمانهرسرمایهینترمهمکارکنان

ترمناسبانسانینیرویجذبوتوانمندکارکنانحفظوری،بهرهافزایشنتیجهدروآنانرضایت

 .شدخواهدتوانمندترو

 :شودگرفتهنظردربایدرازیراصولکارکنانخدمتجبرانهایبرنامهاجرایوطراحیدر

.کنیدهماهنگوهمراستاانسانیمنابعوسازماناهدافباراکارکنانخدمتجبرانبرنامه.1

کاروکسبردراهبواهدافتحققراستایدربایدخدماتخدمتجبرانبهمربوطهایتصمیم

 .باشدنظرموردرفتاریوینگرشخصوصیاتباانسانینیرویتربیتوسازمان

اینبهتوجه.کنیداجراوطراحیراهابرنامه،کارکنانعملکردومشارکتشایستگی،اساسبر.2

بهبودمشارکت،توسعهوخودهایشایستگیارتقایبرایکارکنانانگیزهافزایشموجبمهم

هایدورهدرتغییرعدموهابرنامهدرمانسجاوانصافعدالت،رعایتاحساسایجادوردعملک

.شدخواهدکارکنانرفتاردرثباته،موجبموجدلیلبدونمختلف

                                                           
1- keeping 

2- performance management 
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بهتوجه.کنیداجراوطراحیکارکنانمشارکتباوسازمانیفرهنگبامتناسبراهابرنامه.3

افزایشموجبکارکنانمشارکتوسازمانیفرهنگتقویتموجباهبرنامهدرسازمانیهایارزش

 .شودمینیازهایشانوهاخواستهبهتوجهدلیلبهکارکنانرضایتواثربخشی

کارکنان.برسانیدکارکناناطالعبهراهابرنامهاجراینحوهاطالعاتوهابرنامهانتخابدالیل.4

تصمیمدالیلمورددرباید چگونگیوآنهابرخدماتاینتأثیرنحوهخدمت،جبرانهای

تعلقورضایتاحساسموجبمواردایندرسازیشفاف.شوندمطلعخدماتاینازبرداریبهره

.شودمیمشارکتدرانگیزهافزایشوعدالتاحساسبیشتر،سازمانی



اقداماتوهابرنامهاین.شودمیانجاممتنوعیاقداماتوهابرنامهطراحیباکارکنانخدمتجبران

 :باشندمیبندیطبقهقابلدستهچهاردر

 (...وپاداشسود،تقسیمها،العادهفوق،دستمزدوحقوق)مالیهایپرداخت.1

ایمنیشغل،مناسبطراحیزندگی،وکارتعادلفیزیکی،شرایطبهبود)کارمحیطبهبود.2

 (...وکاریزندگیکیفیتکار،محیط

 (...وعملکردمدیریتاستقرارشغلی،راههکارآموزش،)یادگیریورشدهایفرصتایجاد.3

4 ونقدیهایکمکبازنشستگی،مزایایدرمان،وبیمهخدمات)رفاهیتسهیالتومزایا.

(...وهاتخفیفتفریحی،ورفاهیامکاناتغیرنقدی،

 

 رفاهی تسهیالت و مزایا -1-4

توسعهبرایسازمانکهاستهاییبرنامهوهافعالیتاقدامات،مجموعهاهی،رفتسهیالتومزایا

.نمایدمیاجراوطراحیآنانخانوادهوکارکنانروانیوجسمیسالمتارتقایوحفظورفاه

ازبعضیدر.شودمیشاملراکارکنانخدمتجبرانازمهمیبخشرفاهیتسهیالتومزایا

.یابدمیافزایشدرصد30تابدهیجبرانلکدرآنسهمهاسازمان



 :استبرخوردارایویژهاهمیتاززیردالیلبهانسانیمنابعمدیریتدررفاهیتسهیالت

انسانیسرمایهونیرو.استمؤثرتوانمندوکیفیتباانسانینیرویجذبدررفاهیتسهیالت.1

در(...ومالیفیزیکی،)هاسرمایهسایرازهبهینبرداریبهره.استسازمانیکسرمایهینترمهم

بههاسازمانازبسیاریامروز،رقابتیشرایطدر.استتوانمندانسانینیرویازبرخورداریگرو

بیشتریوترمناسبرفاهیتسهیالتوخدماتازکهسازمانی.باشندمیهابهترینجذبدنبال

 .داردتوانمندترداوطلبانتوسطخاباتانتدرنیزرابیشتریشانس،استبرخوردار

مناسب.استمؤثرتوانمندوکیفیتباانسانینیروینگهداریوحفظدررفاهیتسهیالت.2

رضایتافزایشاصلیدالیلازیکیکارکنان،رفاهیخدماتوتسهیالتبودنبیشتروبودن

سالمتورفاهبهازمانسکندمیاحساسکهکارکنانی.باشدمیکارکنانسازمانیتعلقوشغلی
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بهپیوستنایسازمانازخروجفکربهکمتر،کندمیتوجههایشانخانوادهوآنانروانیوجسمی

 .باشندمیدیگرسازمان

3 سازمانازبسیاری.استدستمزدوحقوقترمیمبرایابزاریرفاهیتسهیالت. ویژهبهها

از.ندارندرادستمزدوحقوقافزایشامکانقانونیهایمحدودیتدلیلبهدولتیهایسازمان

جبرانوکارکنانحقوقترمیمدنبالبهرفاهیخدماتوتسهیالتافزایشوتوسعهبارواین

 .باشندمیآنانزندگیهایهزینهازبخشی

4 شودمیسازماندرآمدافزایشوهاهزینهکاهشموجبمواردیدررفاهیتسهیالت. این.

گیردنمیتعلقمالیاترفاهیتسهیالتازبسیاریبه.باشدمیبررسیقابلمختلفابعادازموضوع

دربالاستفادههایظرفیتازاستفادهبارفاهیتسهیالتازبخشی.باشندمیمالیاتازمعافو

ورضایتافزایشبا،شودمیارائهسازمانموجودمنابعسایروانسانینیرویتسهیالت،امکانات،

بیماری،غیبت،کاهشهمچنینومناسبرفاهیتسهیالتدلیلبهکارکنانسازمانیتعلق

 .یابدمیافزایشسازمانوریبهره...وکاریکم

5 داشتخواهدهمراهبهکارکنانبرایرامتعددیمزایایرفاهیتسهیالت. مانندمزایایی.

تخفیفبدلیلکمترپرداخت ارائهدلیلبهخدماتبهدسترسیتیراح،عمدههایخریدوها

استفادهبادوستانوخانوادهدراعتبارافزایشها،خواستهونیازهابابیشترانطباقسازمان،توسط

جملهاز...وتفریحیورفاهیهایبرنامهدرهمکارانبااجتماعیارتباطاتتوسعهتسهیالت،از

 .کنندمیدریافترفاهیتسهیالتازبرداریبهرهباکارکنانکهاستمزایای

وجسمیسالمتارتقاءشاملکارکنانبهرفاهیتسهیالتارائهازهاسازماناهدافینترمهم

بهبودوتجربهباوتوانمندکارکناننگهداشتوجذبسازمانی،تعلقورضایتافزایشروانی،

 .باشدمیکارکنانمعیشتیوضعیت

بهرفاهیتسهیالتومزایاازتعدادیارائهبهموظفمقرراتوقوانیناساسبرهاسازمان

معموال کهدنباشمیپایهتسهیالتومزایاعموما تسهیالتومزایااین.باشندمیخودکارکنان

بازار،دررقابتیشرایطبهتوجهباهاسازماناما.شودمیپرداختسازمانتوسطموارداینهزینه

ومزایاکارکنان،سازمانیتعلقوانگیزهافزایشبرایوانسانیمنابعاهرفبهمدیراننگرش

برایتسهیالتاینازبعضیالبته.کنندمیارائهکارکنانبهمتعددیومتنوعرفاهیتسهیالت

شودمیارائهکارکنانبهمشخصزمانیدورهدریاوکارکنانازخاصیهایگروه اینهزینه.

دیگرمنابعازیادوهرمشارکتبایاوکارکنانتوسطسازمان،توسطدمورحسببرتسهیالت

 .شودمیپرداختوتأمین

سازمانکهاستپاداشنوعیرفاهیتسهیالتومزایاکهمعتقدندهاسازمانمدیرانازبسیاری

یالتتسهومزایانیزکارکنانازبسیاریمقابلدر.دهدمیکارکنانبهوریبهرهافزایشبرای

مزایااینوری،بهرهمیزانبهتوجهبدونبایدمدیرانکهمعتقدندودانندمیخودحقرارفاهی
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خودحقوقازبخشیراتسهیالتومزایااینواقعدر.نمایندواگذارکارکنانبهراتسهیالتو

.دانندمی



 رفاهی تسهیالت انواع -1-5

اجراوطراحیرفاهیبستهیابرنامهیکشکلبها عمومهاسازماندررفاهیخدماتوتسهیالت

شودمیارائهکارکنانبهرفاهیبستهبرنامهدرکهرفاهیتسهیالتوخدماتینترمهم.شودمی

 :ازعبارتند

درمانوبیمهخدمات.1

کنندمیارائهکارکنانبههاسازمانکهاستجامعهرفاهیبستههرصلیابخش ازبعضی.

.شودمیعرضهآنانهایخانوادهوکارکنانبهاختیاریبعضیواجباریدرمانویمهبخدمات

ایدورهمعایناتانجاممکمل،وتکمیلیبیمهپایه،بیمهشاملدرمانوبیمهخدماتینترمهم

نامهتفاهمانعقادوپیشگیریوآموزشیخدماتای،مشاورهخدماتدندانپزشکی،خدماتپزشکی،

.شودمیارائهکارکنانبهمختلفهایروشبهدرمانیخدمات.باشدمیدرمانیمراکزبادقرارداو

منعقدخدمتخریدقرارداددرمانیمراکزوپزشکتعدادیبایاوبیمهشرکتیکباسازمان

ونمایندمراجعهدرمانیمراکزیاوپزشکبهتوانندمیکارکناننیزمواردازبعضیدر.نمایدمی

نماینددریافتراآنوجهوارائهسازمانبهراهزینهاسنادودرمانیعملیاتدارکم پوشش.

دارایدرمانیموردهربرایتواندمیپوشش.باشدمیمتفاوتمختلفقراردادهایدرنیزدرمان

سقفدارایتواندمینیز(پاراکلینیکیوکلینیکیتعهدات)کلدروهزینهسقفبدونیاسقف

همه)درمانیعملیاتومواردهمهشاملتواندمیپوششدیگرجنبهاز.باشدسقفبدونیالغمب

.باشد(درمانیخاصمواردوخاصهایبیماری)خاصمواردیاو(درمانیمراجعاتوهابیماری

هایهزینهجراحی،اعمالآزمایشات،دارو،ویزیت،)هزینهنوعشاملتواندمیپوششهمچنین

 .باشد...(وبستریورستانیبیما

کارکنان،مالیتوانسازمان،مالیتوانشاملمتعددیعواملبهمذکورموارددرگیریتصمیم

ارتباطاتوتسهیالتوامکاناتها،بیماریومراجعاتونیازهافراوانیسازمان،کاروکسبنوع

 .دارد...وسازمان

ترینمناسبآناساسبروشودتحلیلوتجزیهدقتبهوآوریجمعبایدعواملایناطالعات

راقحاینکارکنانبهمواردازبسیاریدرهاسازمان.شودانتخابکارکناندرمانتأمینروش

خدماتتعهداتمختلفهایسطحوهاروشبینازها،خواستهونیازهابامتناسبکهدندهمی

 .ندنمایانتخابراخودمناسباستروشدرمان،

هاسازمانهمکاریبایاومجزاطوربهبیمههایشرکتازبسیاریاخیرهایسالدر

این.نمایندمیاجراوریزیبرنامهوپیشگیریومشاورهترویج،وآموزشحوزهدرراهاییفعالیت

هایمشاورهزودهنگام،تشخیصآزمایشاتسالم،زندگیسبکوهاغذاترویجشاملهافعالیت
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اندام،تناسبعروقی،وقلبیهایبیماریمانندرایجهایبیماریباآشناییوآموزششگیری،پی

هزمینداراییاوبیمارکارکنانبرمستمرنظارتورزش،امکانساختنفراهماسترس،کنترل

فعالیتاینانجام.باشدمی...وبیماری کاهشنتیجهدروکارکنانبیماریکاهشموجبها

وریبهرهورضایتافزایشوهاازمانسبیمهکاهشتعرفهوایبیمههایشرکتدرمانهایهزینه

بیماریبهمربوطیهادادهتحلیلوآوریجمعبابیمههایشرکت.استشدهکارکنان وها

هابیماریکاهشبرراهافعالیتاینتأثیر،مشخصزمانیهایدورهدرکارکناندرمانیهایهزینه

 .نمایندمیبررسیهازینههو

تفریحیوورزشیخدمات.2

وهاسالنها،زمین)سازمانبهمربوطورزشیسیساتأتازبرداریبهرهشاملورزشیخدمات

یاتمامپرداختخصوصی،بخشوهاسازمانسایربانامهتفاهمیاقراردادانعقاد،(ورزشیاماکن

هایکمکوتسهیالت،...(ونامثبت)ورزشدرکنانکارتوسطشدهانجامهایهزینهازبخشی

سازمانی،درونمسابقاتبرپاییعمومی،ورزشیهایبرنامهاجرایورزشی،لوازمتأمینوخرید

هایمجتمعازاستفادهشاملتفریحیخدمات.باشدمی...وسازمانیبرونمسابقاتدرشرکت

بخشوهاسازمانسایربانامهتفاهموقراردادانعقادسازمان،رستورانیوتفریحیورفاهی

حمایتوبرپاییتفریحی،مراکزازاستفادهبرایهزینهکمکیاوتخفیفویارانهارائهخصوصی،

فرهنگیعلمیهایدورهوهاکالسبرپاییتفریحی،وزیارتیوسیاحتیسفرهایواردوهاازمالی

 .باشدمی...وهنریو

نمسکخدمات.3

اجارهوهعدیووخریدتسهیالتپرداخت،سازمانیهایخانهواگذاریشاملمسکنخدمات

.باشدمیغیرهومسکنهایتعاونیایجاد،مسکنهزینهکمکپرداخت،مسکن

رفاهیومعیشتیخدمات.4

یدتولمراکزباقراردادونامهتفاهممصرف،هایفروشگاهایجادشاملرفاهیومعیشتیخدمات

نگهداریجهیزیه،خریدازدواج،تحصیلی،)هابنوهدایا،هاهزینهکمکپرداختکاال،توزیعو

،غذاخوریتمیزی،زیبایی،ایمنیتهویه،صوت،نور،)کارمحیطدر(رفاهو...کاالسبدکودک،

د.باشمی...وذهابوایاب،فرزندتولدوتولدروزیهامرخصی...(وبوفهپذیرایی،

 بازنشستگیوحوادثبهمربوطخدمات.5

هاپرداختحقوقی،حمایتوهامشاورهحادثه،وسرمایهوعمرهایبیمهشاملخدماتاین

...وبازنشستگیدورانبرایگذاریسرمایههایطرح،مدتکوتاهافتادگیکارازتسهیالتو

ونمودهمشورتکارکنانبارفاهیخدماتهایهبستطراحیدرهاسازمانازبسیاری.باشدمی

باواساسهمینبر.گیرندمینظردرآنارائهفرآیندوخدماتانتخابدرراآنانخواستهونیاز

(مدیرانکارشناسان،)مختلفهایگروهیاوکارکنانبهمعموال ها،خواستهونیازهاتنوعبهتوجه

اساسبرکهخدماتیازتعدادیجزبه.دهندمیاختیارآنسطحوخدماتبینازانتخابدر
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تاکهدارندراامکاناینکارکنان،خدماتسایرمورددراست،اریبجاکارکنانبهآنارائهقانون

بامتناسب(پذیرانعطافخدماتوخدماتتریایکافه)خدماتبینازشدهتعیینهزینهسقف

خودمناسببستهرفاهی،خدماتهبستچندمیانزایاوانتخابراتعدادیهاخواستهونیازها

که(درمانمانند)رفاهیخدماتازتعدادیجزبهکهاستدادهنشانتجربه.نمایندانتخابرا

متنوع،صورتبهبیشترخدماتسایربهتراستشود،ارائهکارکنانهمهبهمستمرطوربهباید

کارکنانمختلفهایگروهبهمتفاوتحتییاووتمتفامقادیروهازماندرمتغیروغیرمستمر

بخشیهیجانوانگیزشیکنندگی،تشویقماهیتازخدماتاینمواردازبسیاریدر.شودارائه

.استبرخورداردستمزدوحقوقیاومستمرخدماتبامقایسهدربیشتری



 رفاهی خدمات اجرای و طراحی فرآیند -1-6

عبارتندمرحله5این.استمرحله5دارایسازمانیکدررفاهیماتخداجرایوطراحیفرآیند

 :از

 :هادادهتحلیلوآوریجمع.1

 :شودتحلیلوتجزیهوآوریجمعبایدزیرهایدادهکارکنان،رفاهیخدماتطراحیبرای

هاانسازمسایرعملکردیتجاربوکارکنانرفاهیاموردرویژهبهسازمانهایبرنامهواهداف

نامهآیین،هادستورالعملومقرراتوقوانین،مشابههایسازمانویژهبه ،مرتبطمصوباتوها

...(وخودرومسکن،وضعیت،هاخواستهنیازها،،شناختیجمعیت)کارکنانهایدادهواطالعات

فاهیرخدماتخصوصدرکارکناندیدگاهونگرش،خدمتهرازبرداریبهرهماریآهایداده

بهسازمانمدیراننگاهودیدگاه،رفاهیبودجهویژهبهسازمانبودجهومالیوضعیت،شدهارائه

تجهیزات،اطالعات،فناوری)زیرساختیهایضعفونیازها،کمبودها،کارکنانرفاهیخدمات

 وریوتجزیهوتحلیلگردد.آبایدجمع...وفیزیکیمحیطانسانی،نیرویوساختار

 :رفاهیخدماتهبستراحیط.2

موردبایدزیرمواردطراحیایندر.گرددمیطراحیرفاهیخدمات،هادادهتحلیلبهتوجهبا

بهتوجهبارفاهیخدماتانواعتعیین،رفاهیخدماتکمیتهیاوشوراتشکیل.گیردقرارتوجه

وهاهزینهتعیین،رفاهیتخدماارائهمکانوزمانتعیین،(خدماتحجمونوع)هادادهتحلیل

،رفاهیخدماتدریافتمشمولینتعیین،رفاهیخدماتارائهغیرمالیومالیمنابعوبودجه

تعیین،مشمولینبهرسانیاطالعبرنامهتعیین،مربوطفرآیندوهادستورالعملوهانامهآیینتهیه

.رفاهیخدماتنیازدمورافزاریسختوافزارینرمتجهیزاتفیزیکی،هایزیرساخت

:رفاهیخدماتارائه.3

سازمانیاوسازماندرونواحدهایتوسطرفاهیخدمات بهسازمانیبروناشخاصوها

عبارتندشودانجامبایدکارکنانبهرفاهیخدماتارائهدرکههاییفعالیت.گرددمیارائهکارکنان

هماهنگیوسازمانازبیرونکنندگانارائهبااردادقرانعقاد،رفاهیخدماتهزینهمالیتأمین:از
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هزینهومکان،زمانفرآیندمورددرمشمولینبهرسانیاطالع،سازماندرونکنندگانارائهبا

 .رفاهیخدماتمشمولکارکنانبهرفاهیخدماتارائه،رفاهیخدمات

شدهارائهرفاهیخدماتپایش.4

 :شودمیانجامزیرهایدادهآوریجمعباشدهارائهرفاهیخدماتپایش

میدانیهایدادهبررسی،کارکنانسایرورفاهیخدماتبرداربهرهمشمولینازنظرسنجی

استفادهفراوانیشده،استفادهخدماتحجمضعف،وقوتنقاطارائه،وضعیتشاملخدماتارائه

پایش(سازمانیبرونوسازمانیوندر)خدماتدهندهارائهواحدهایازنظرسنجی...وکنندگان

.هابرنامهواهدافتحققمیزان



 مصوبات وها برنامه در رفاهی خدمات -1-7

ملیوالمللیبینسطحدینی،مبانیدرهموارهرفاهیخدماتکهدهدمینشاناولیههایبررسی

ایویژهتوجهاسالمیکارگزارانمعنویومادینیازهایرفعبهاسالمدین.استبودهتوجهمورد

باشدمیاشترمالکبهالسالمعلیهعلیامامفرمانآنسندترینکاربردیکهاستداشته در.

فرانسه،)اجتماعیهایانقالبگیریشکلبانیزیافتهتوسعهکشورهایدرویژهبهالمللیبینسطح

هایجنبشفشاروبشرحقوقجهانیاعالمیهومتحدمللمنشورتدوین،(...وسابقشوروی

.شدانجام(کارگرانویژه)بهکارکنانرفاهحوزهدراقداماتوتدوینقوانینها،اتحادیهوکارگری

بامروربهوایجادکارکنانرفاهیامورعنوانباجدیدیواحدیامسئولهاسازمانازبسیاریدر

برنامهتوسعهحاضرحالدر.یافتارتقاواحداینسازمانیجایگاهرفاهیخدماتتوسعه وها

درموفقهایسازماندرانسانیمنابعمدیریتحوزهکارکردهایینترمهمازیکیرفاهیخدمات

 .استالمللیبینسطح

دراجتماعیتأمینقانونو1345سالدرکشوریاستخدامجدیدقانونتصویبباایراندر

ازطریقکارکنانجسمیسالمتتقویتوظحفهدفباکارکنانرفاهیاموربه1354سال

باکارکنانروحیهتقویتوحفظومعیشتیهایکمکوایمنیدرمانی،بهداشتی،اقداماتانجام

هایبرنامهدر.شدویژهتوجهتفریحیوآموزشیهایبرنامهوبازنشستگی،شغلیامنیتایجاد

وکشوریخدماتمدیریتقانون،انایراسالمیجمهوریفرهنگیواجتماعیاقتصادی،توسعه

درآمدهایوبودجهوضعیتبهتوجهباوموردحسببر،دولتواسالمیشورایمجلسمصوبات

پایانپاداشمانندرفاهیخدماتپراکندهصورتبهمعموال دولت،قانونگذاراننگرشوکشور

ها،پاداشمزایا،عیشتی،مهایکمکمسکن،ومصرفهایتعاونیتقویتبانکی،تسهیالتخدمت،

 .استشدهگرفتهنظردرکارکنانبهارائهبرایهایحقوهدایا،هامرخصی

کشوری،خدماتمدیریتقانونبهاستنادبافناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتهایدانشگاه

اتمصوب،علمیهیأتغیراعضایاستخدامیهانامهآیین،علمیهیأتاعضایاستخدامینامهآیین

بهمتعددیرفاهیخدماتدانشگاه،رئیسههیئتوامناهیئتمصوبات،علوموزارتودولت
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دننمایمیارائهکارکنان کارکنانبهمتفاوتهایشکلبهمختلفهایدانشگاهدرخدماتاین.

استخدامینامهآیینها،دانشگاهکارکنانرفاهیخدماتبهمربوطسندینترمهم.شودمیارائه

مواردمرتبطباامور.باشدمیعلمیهیأتغیراعضایاستخدامینامهآیینوعلمیهیأتعضایا

 عبارتنداز:هانامهرفاهیدراینآیین

اختصاصرفاهیاموربهعلمیهیأتاعضایاستخدامینامهآیین4شمارهپیوستوهشتمفصل

 .باشدمیرفاهیامورومهبیهامرخصیشاملنامهآییناینهشتمفصل.استشدهداده

:ازعبارتنددراینفصلعلمیهیأتاعضایرفاهیاموربهمربوطمواد

 .آنبامرتبطهایهزینهازبخشیپرداختوتکمیلیبیمهقراردادعقددرتسهیل:93ماده

رفعوتأمینوبیمهاموروواموالحسنهقرضصندوقتقویتمسکن،تهیهبهکمک:94ماده

 .آنهاضروریازهاینی

اجرایوتدوینوورزشیامورانجامکارکنانبهویقتشوورزشفرهنگاشاعهوایجاد:95ماده

 .خصوصایندرمناسبراهکارهای



هایکمکپرداختدستورالعمل،علمیهیأتاعضایاستخدامینامهآیین4شمارهپیوستعنوان

 :ازعبارتندرفاهیایهکمکپرداختدستورالعملمواد.استرفاهی

وایابهزینهکمکمهدکودک،هزینهکمکگرم،غذایوعدهیکهزینهکمکپرداخت:1ماده

 .مسکنهزینهکمکوذهاب

 .تکفلتحتافرادوبازنشستگاناعضا،تکمیلیبیمهحقدرصد50پرداخت:2ماده

 .حوادثوعمربیمهحقسهمپرداخت:3ماده

 .ملیومذهبیویژههایمناسبتبهغیرنقدیینههزکمکپرداخت:4ماده

درعضویتاندازپسسهمعنوانبهپایهومرتبهحقوقازدرصد35حداکثرپرداخت:5ماده

 .اندازپسحساب

پرداختیااعتبارییاومصرفومسکنهایتعاونی،الحسنهقرضصندوقبهوامیاکمک:6ماده

 .اعضابهمستقیموام

رفاهیاموربهعلمیهیأتغیراعضایاستخدامینامهآیین8شمارهپیوستوهشتمفصل

 .باشدمیرفاهیاموروبیمههامرخصی،هشتمفصلعنوان.استشدهدادهاختصاص

 ازعبارتندفصلایندرعلمیهیأتغیراعضایرفاهیاموربهمربوطمواد

هایهزینهازبخشیپرداختبرایاعتبارنتأمیوتکمیلیبیمهقراردادعقددرتسهیل:69ماده

 .آنبامرتبط

نیازهایرفعتأمینوبیمهامورووامالحسنه،قرضصندوقتقویتمسکن،تهیهبهکمک:70ماده

 .آنهاضروری

 .ورزشبهکارکنانتشویقبرایمناسبراهکاراجرایوتدوینوورزشفرهنگاشاعه:71ماده



12 

پرداختدستورالعملعلمی،هیأتغیراعضایاستخدامینامهیینآ8شمارهپیوستعنوان

 .استرفاهیهایکمک



 :ازعبارتندرفاهیهایکمکپرداختدستورالعملمواد

وذهابوایابهزینهکمکمهدکودک،هزینهکمک،گرمغذایوعدهیکهزینهکمک:1ماده

 .لباس

 .اعتباروجودصورتدرآنانتکفلتحتادافرواعضاتکمیلیبیمهحقدرصد50پرداخت:2ماده

 .حوادثوعمربیمهحقپرداخت:3ماده

 .ملیومذهبیویژههایمناسبتبهغیرنقدیونقدیهزینهکمکپرداخت:4ماده

.اندازپسسهمعنوانبهپایهورتبهحقوقدرصد10تاحداکثرپرداخت:5ماده

بینیپیشبرمشروطاجراییهیئتتصویبباثرؤموراکاشاغلاعضایبهپاداشپرداخت:6ماده

 .مستمرمزایایوحقوقبرابر2تاسالیانهبودجهدر

پرداختیااعتبارییامصرفیامسکنهایتعاونیالحسنه،قرضصندوقبهوامیاکمک:7ماده

 .اعضابهمستقیموام

 .اربیکسالدوهراعضاپزشکیمعایناتهزینهپرداخت:8ماده

 .ورزشبهکارکنانتشویقبرایمناسبراهکاراجرایوتدوینوورزشفرهنگاشاعه:9ماده

هیئتاعضایاستخدامیهاینامهآییندردانشگاهکارکنانرفاهبامرتبطهایپیوستوهافصلدر

وجودکنندهتصویبوکنندهتهیهمرجعصالحدیدبهبناهاییتفاوتعلمیهیأتغیروعلمی

دارد.
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 رفاهی خدمات هایبسته تدوین در اجرایی هایسیاست -1-8

بایدزیرهایسیاستکارکنان(رفاهوسالمتبرنامه)کارکنانرفاهیخدماتهایبستهتدویندر

 :گیردقرارتوجهمورد

 سازمانیبرونوسازمانیدرونذینفعانسایروکارکنانمشارکتتوسعه-1

 رفاهیخدماتگریتصدیکاهشوسپاریبرون-2

 کارکنانرفاهبودجهومالیمنابعازبهینهبرداریبهره-3

 سازمانازخارجوداخلدررفاهیخدماتتوسعهبرایموجودهایظرفیتازبرداریبهره-4

هایدربستهخدماتارائه)کارکنانانتخابحقتوسعهوعدالترعایتوشفافیتتوسعه-5

 تریا(هکافیاومتنوع

 کارکنانهایاولویتونیازهاها،ویژگیبهتوجه-6

 ارتباطاتواطالعاتفناوریابزارهایازمناسببرداریبهره-7

 سازمانراهبردهایواهدافبارفاهیخدماتراهبردهمراستایی-8

 رفاهیخدماتکیفیوکمیبهبودووریبهرهارتقای-9

کارکنانعملکردوشایستگیبهتوجهوسالمزندگیسبکتوسعه-10
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 فصل دوم

هااهداف، وظایف و تشکیالت رفاه کارکنان در دانشگاه



 مقدمه -2-1
هایبزرگبهمنظوربررسیوالگوگیریازاهداف،وظایفوتشکیالترفاهکارکناندردانشگاه

گردید.اینکاربرگدرهاارسالآوریاطالعاترفاهیتدوینوبهدانشگاهکشور،کاربرگجمع

تعدادیازدانشگاهنشستمدیرانرفاهیدانشگاه کاربرگراهایبزرگکشورنیزارائهشد. ها

هایمربوطههانیزبامراجعهبهسایتوسامانهتکمیلوارسالنمودندواطالعاتسایردانشگاه

اطالعاتجمعجمع خالصه بخششاملاهدآوریگردید. دو در وظایفرفاهآوریشده افو

هابهتفکیکدراینفصلهاوساختاروتشکیالتاموررفاهیدردانشگاهکارکناندردانشگاه

گیریارائهشدهاست.آوردهشدهاست.درانتهایهربخشنیزازاطالعاتمذکورنتیجه



 هاهای رفاهی در دانشگاهوظایف و فعالیت ،اهداف -2-2
رخصوصاهدافووظایفواحدهایمسئولدراموررفاهوسالمتآوریشدهداطالعاتجمع

هابهشرحهایارسالیومراجعهبهسامانهدانشگاههاازطریقتکمیلکاربرگکارکناندردانشگاه

باشد.زیرمی



 تهران دانشگاه -2-2-1

 :اندازچشم

وکمیسطحافزایشوبهبودمنظوربهرفاهیخدماتوهابرنامهامکانات،ازجامعینظامایجاد

.دانشگاهکارکنانرفاهکیفی

 :مأموریت

عملکردبهبودوکارکنانپتانسیلانگیزه،گیریشکلدرمهمیوگذارتأثیرنقشرفاهیمدیریت

اداره.آنهاسترفاهینیازهایتأمینکارکنانوریبهرهافزایشهایراهازیکی.داردسازمانآن

ازایمجموعهارائهپیدرمأموریتتعریفواندازچشمترسیمبانیزدانشگاهرفاهیامورکل

جملهازرفاهیمختلفهایبخشدرترمطلوبکیفیتباوبیشترهایفعالیتوامکاناتخدمات،

ایجادوزندگیرفاهیکیفیتبهبودبهمنتجکهباشدو...میگردشگریمالی،تسهیالتبیمه،

وصحیحمدیریتیباتوانمیرارفاهیهایفعالیتتحقق.شودشگاهیدانهمکارانرضایتمندی

ازاستفادهباودانشگاهیکارکنانآحادخصوصبهورفاهیاموردانشگاه،جانبهسهمشارکتبا

درتارساندمطلوباینقطهبهمناسبزمانیمدتدرسازمانیبالفعلوبالقوههایظرفیت
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ایندروسازدمحققرانظرمورداهدافاجراوریزیبرنامه،گذاریسیاستمختلفهایبخش

.کندمیدنبالرازیرهایفعالیتواهدافراستا

 :اهداف

کارکنان؛معنویومادییاذهنیوعینیرفاهتوسعه-

رعایتبرمبتنیرفاهیاقداماتبرنظارتوریزیبرنامهباکارکنانزندگیرفاهسطحارتقاء-

سانی؛انکرامت

دانشگاهی؛همکارانرفاهیمختلفنیازهایشناسایی-

رفاهی؛مختلفهایبخشدردانشگاهموجودهایظرفیتازمؤثرمندیبهره-

هایبخشدرکردنعملیاتیجهتگذاریسرمایهمختلفهایظرفیتبررسیوشناسایی-

مختلف؛

رفاهی؛بخشدرسازیظرفیتوآموزشیای،مشاورهخدماتارائه-

خدماتارائهباسازماندراداریوفردیعملکردبردنباالمنظوربهانگیزشایجادوتشویق-

آنها؛بهرفاهی

رفاهیعالیهایسازمانونهادهادراثربخشوفعالحضوربادانشگاهرفاهیارتباطاتتوسعه-

ملی؛استانی،دانشگاهی،

ودانشگاهیارتباطاتتوسعهمنظوربههادانشگاهسایربارفاهیخدماتگذاریاشتراکبه-

کارکنان؛بهرفاهیخدماتتوسعه

رفاهی؛اموردرمؤثرمشارکتجهتدرهمکارانتوانمندسازی-

.کارکنانرفاهیاطالعاتیپایگاهایجاد-

 :هافعالیت

هایدیدگاهورنظتبادلمشارکت،منظوربهدانشگاهواحدهایرفاهینمایندگانبامستمرارتباط

همکاران؛رفاهی

اطالعات؛آخرینبهسریعدسترسیمنظوربهکلادارهسایتدررفاهیاطالعاتروزرسانیبه

هایبیمهنمایندگاناستقرارطریقازجاریقراردادهایاساسبرکارکنانبیمهاموربهرسیدگی

ای؛بیمهاموردرتسهیلمنظوربهدرمانتکمیلی

سینما،هایسالنها،موزهازبازدیدگردشگری،تورهایبرگزاریجملهازرفاهیایهفرصتایجاد

قرارداد؛قالبدر...وباغاتها،باشگاهتئاتر،

وآسان؛سریعمطمئن،خدماتارائههدفبارفاهیخدماتهایشرکتباقراردادعقد

انشگاه؛دتفریحیوگردشگریاقامتی،واحدهایعملکردبرنظارتومدیریت

تبادلهدفبایکسطحهایدانشگاهویژهبهکشورهایدانشگاهبامشترکجلساتبرگزاری

رفاهی؛امکاناتافزاییهموتجربیات

رفاهی؛مختلفهایبخشدرهادرخواستپیگیریوثبتبرایرفاهیامورجامعسامانهاندازیراه
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تقسیطی؛وتخفیفیویژهشرایطباهمکاراننیازموردتجهیزاتوکاالهاخریدتسهیالتارائه

بهاعطاییمالیتسهیالتتعدادورقمافزایشمنظوربهرفاهیهایصندوقاعتبارمیزانافزایش

همکاران؛

.نیازحسبدانشگاهرفاهیعملکردگزارشارائهوتدوین



 اصفهان دانشگاه -2-2-2

خدماتتمدیدبیمه:جملهازاجتماعینوتأمیدرمانیخدماتبیمهبهمربوطامورانجام-1

ابطالجدیدووصدوردفترچهاجتماعیوتأمیندرمانیخدماتبیمهدفترچهدرمانی،تعویض

.شوندمیخارجبیمهازپوششکهافرادیدرمانیبیمهدفترچه

درمانبهداشتبیمه،بهامورمربوطانجام-2 پرداختکارکنانو باغیرنقدییهاسهمیهو

.مربوطهواحدهایمکاریه

امکاناتنظرگرفتندرباومقرراتدرحدوددانشگاهکارکنانبرایرفاهیامکاناتآوردنفراهم-3

.ومالیفنی

وخانوادهدانشگاهکارکنانبرایورفاهیورزشیازامکاناتاستفادهجهتالزمایجادتسهیالت-4

.آنان

خانوادهوکارکنانسیاحتیوزیارتیسفرهایهتجنقلوحملواقامتیتسهیالتایجاد-5

.آنها

.هادانشگاهسایررفاهیتسهیالتازاستفادهجهتکارکنانمعرفی-6

رفاهیتسهیالتسایرازاستفادهجهتهمکارانبهرسانیاطالع-7

.مسکنومصرفتعاونیهایشرکتبرنظارتوتشکیل-8

.غیرنقدیونقدیبنتوزیعوتهیه-9

وغیره.ضروریهایواماعطای-10


 مدرس تربیت دانشگاه -2-2-3

نقشوبودهامروزهایسازمانانسانیمنابعمدیریتبنیادیمباحثازرفاهیخدماتمدیریت

.کندمیایفاسازمانیکعملکردبهبودوپتانسیلها،انگیزهگیریشکلدرتأثیرگذاریوارزنده

هموارهرفاهیوورزشیتفریحی،گردشگری،یهازمینهایجادجملهازرفاهیتسهیالتافزایش

.بودخواهدکاریوریبهرهوانگیزهافزایشباعث

دانشگاهمدیریتیسیستمنگرشنوعباتنگاتنگیارتباطخدماتی،ورفاهیتسهیالتدامنهلذا

هایسالازآنمدیریتوباشدمیمناسبینسبتا رفاهیامکاناتدارایمدرستربیتدانشگاه.دارد

ایجادبهنسبترفاهی،تسهیالتوامکاناتها،فعالیتتوسعهباتانمودهتالشتاکنونگذشته

.نماینداقدامدانشگاهکارکنانروحیهونشاط
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 علمیهیأت غیر و علمیهیأت اعضاء رفاه اداره وظایف شرح

مهمانسرایمشهد،زائرسرایتجهیزیلقبازکارکنانگردشگریاموربرنظارتوریزیبرنامه-

.تابعهیهامجموعهامکاناتتوسعهونگهداریونور

مراجعهماهنگیباکارکنانواساتیدرفاهیتسهیالتتوسعهمنظوربهتالشوریزیبرنامه-

برایمناسبتخفیفارائهوتفریحیورزشی،فرهنگی،یهامجموعهبانامهتفاهمانعقادوذیربط

اماکنتئاتر،هایسالنها،پارکورزشی،یهامجموعهواستخرکارتمانندهمکارانفادهاست

...وتفریحی

تورهای،(عالیاتعتباتمانند)سیاحتیزیارتی،سفرهایارزیابیوبرگزاریوریزیبرنامه-

...وهمدانغارعلیصدرکاشان،قم،شهرهایبرایمنظمبرنامهباچندروزهویکروزه

زنروز(س)زهراحضرتمیالدومردروز(ع)علیحضرتمیالدمراسمبزرگداشتوتکریم-

.مربوطههدایایتأمینوتهیهجهتنمونهآموزاندانشازتجلیلو

یهادورهجهتریزیبرنامهودانشگاهامکاناتازکارکنانفرزنداناستفادهمنظوربهتالش-

.تابستانتعطیالتایامدرکارکنانفرزندانبرایتفرحیوورزشیآموزشی،

.آنهاامکاناتازاستفادهجهتریزیبرنامهوهادانشگاهوهاسازمانسایررفاهاداراتباارتباط-

تمدید،اولیه،صدورازاعمدرمانیخدماتواجتماعیتأمینیهابیمهتسهیالتکلیهارائه-

مراکزازپایهگربیمهسهماخذجهتپزشکیروندهپتحویلهمچنینوالمثنیصدورتعویض،

.اجتماعیتأمینودرمانیخدماتایبیمه

قراردادعقدجهتبیمهمجربکارشناسانبامشاورهوکارشناسیودقیقومنظمریزیبرنامه-

(هبدنوثالث)اتومبیلبیمهوگذاریسرمایهوعمرحوادث،وعمردرمان،تکمیلییهابیمهانواع

همچنینوایبیمههایشرکتازاستعالمازپسکههمکاراندرخواستموردیهابیمهسایرو

کهشودمنعقدبصورتیبیمهقراردادگرددمیتالشآنان،یهاخانوادهوهمکاراننیازسنجی

.باشد(بیمهحقکمترینبا)عزیزاناینبیشتررضایتمندیوهمکارانعمدهنیازهایپاسخگوی



 دانشگاه تبریز -2-2-4

 وظایف امور بیمه

عقدقراردادبیمهتکمیلیبرایکلیهاعضایشاغل

اعمالتغییراتماهانهاعضایبیمهتکمیلیواعالماسامیبهمدیریتمالیدانشگاه

هاوپاسخگوییبهاعضاءحضورنمایندهبیمهدردانشگاهبهمنظوربررسیپرونده

لیهاعضایشاغلوبازنشستهدانشگاهودریافتغرامتآنعقدقراردادبیمهعمربرایک

بازنشستهو کتابتکمکهزینهازدواجوفوتبرایواجدینشرایطبرایکلیهاعضایشاغل،

مستمریبگیران
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ابطال،صدوراولیهوالمثنیدفترچهخدماتدرمانی بازنشستگانومستمریبگیرانتعویض،

کلیهاعضایشاغلین

علمیدارایسوابقاجراییهایهیأتبازخریدمرخصیذخیرهویا

بااستقرارنمایندهبیمهدردانشگاهارائهتسهیالتبیمهخودرو

 وظایف امور رفاهی

ارائهخدماتگردشگری)سیاحتیوزیارتی(

روزهیاچندروزهبرایکلیهاعضایشاغلوبازنشستههاییکانجامتور

مشهدالرضاهایزیارتیکربالوانجامتور

معرفیاساتیدمعززرسمیبهوزارتجهتدریافتوام

رسانیبههمکارانجهتاستفادهازسایرتسهیالترفاهیاطالع

انجامکلیهامورمربوطهبهمهمانسرایدانشگاه)تهران،تبریز(

هامعرفیکارکنانجهتاستفادهازتسهیالترفاهیسایردانشگاه

علمیکبهاعضایهیأتبرقراریکمکهزینهمهدکود



 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی -2-2-5

 آشنایی با اداره رفاه اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی 

انسانیسازمان مباحثبنیادیمدیریتمنابع ومدیریتخدماترفاهیاز هایامروزیبوده

شکلمی تأثیرگذاریدر نقشپررنگو پتانسیلگیریانگیزهباشدو عملکردیکها، بهبود و

هایگردشگری،تفریحی،کند.افزایشتسهیالترفاهیازجملهایجادزمینهسازمانراایفامی

وریبود.ورزشیورفاهیهموارهباعثباالرفتنانگیزشوبهره



 شرح وظایف اداره رفاه اعضای هیأت علمی و غیر هیات علمی

هیاساتیدوکارکنانباهماهنگیمراجعذیربطوریزیبهمنظورتوسعهتسهیالترفابرنامه-

هایفرهنگی،ورزشی،تفریحیوارائهتخفیفجهتاستفادههمکارانانعقادتفاهمنامهبامجموعه

تفاهم وانعقاد تسهیالترفاهیاساتید توسعه منظور سیاحتیتالشبه اماکنزیارتیو نامه

کارکنانباهماهنگیمراجعذیربط

هاازقبیلمشهد،کیش،یزد،کالردشت،اصفهاننامهمکاران،نظارتبرواحدریزیثبتبرنامه-

و...

انعقادقراردادبیمهدرمانتکمیلیاساتیدوکارکناندانشگاه-

تهیهلیستافراددرخواستکنندهبیمهتکمیلیبههمراهافرادتحتتکفلوارسالاطالعات-

بهبیمهومالیدانشگاه
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ریزیمنظمودقیقوکارشناسیومشاورهانجامامورمربوطبهاستعالمبیمهتکمیلیوبرنامه-

ایونمایندگیباتوجهبهنیازهایبیمهباکارشناسانمجرببیمهجهتعقدقراردادباشرکت

خانواده اینهایآنانکهپاسخگویینیازهمکارانو رضایتمندیبیشتر همکارانو هایعمده

زیزانراباحداقلحقبیمهمناسبتحتپوششقراردهد.ع

سوزی،بیمهمسئولیت،بیمهخودروانعقادقراردادبیمهعمروحوادث،بیمهآتش-

انعقادقراردادبیمهعمرسازمانبازنشستگیکشوری-

نامهجهتاستفادهازامکاناترفاهیوزارتعلوممعرفی-

اریبانکسامانارائهتسهیالتکارتاعتب-

نامواساللیستبهبانکسامانوارائهکارتاعتباریبههمکارانثبت-



 دانشگاه شهید بهشتی -2-2-6

مجموعهفعالیت رفاه تعاونو هیأتاداره کلیهاعضاء رابطهبا در وخدماتذیلرا علمیوها

اعبارتاستاز:هدهد.اینفعالیتکارمندانشاغلوبازنشستهدانشگاهارائهمی

عقدقراردادبیمهعمرکلیهکارکنانشاغلوبازنشستهدانشگاهودریافتغرامتآن -

عقدقراردادبیمهتکمیلیایرانبرایکلیهکارکنان -

اعمالتغییراتماهانهاعضایبیمهتکمیلیواعالماسامیبهمدیریتمالیدانشگاه -

هایهایمربوطبهدرمانذوپرداختهزینهنامهپاراکلینیکیوبستریواخصدورمعرفی -

پاراکلینیکی

صدوروتوزیعکارتدرمانبرایاعضاء -

هاوپاسخگوییبهحضورپزشکمعتمدبیمهایراندردانشگاهبهمنظوربررسیپرونده -

اعضاء

اعالمتغییراتماهانهحذفواضافهوکسرحقسرانهبهمدیریتمالیوبیمهایران -

ال،صدوراولیهوالمثنیدفترچهخدماتدرمانیوتأمیناجتماعیکارکنانتعویض،ابط -

نظارتوتمدیدقراردادمهدکودکدانشگاه -

پرداختونظارتبرکمکهزینهمهدکودکبهکارکنان -

هایمختلفجهتدریافتواممسکن،کارتاعتباریو...صدورگواهی -

کارکنانارائهخدماتحمایتیبهمشمولینصندوقذخیره -

استقرارنمایندهبیمهایراندرمدیریتمنابعانسانیوارائهتسهیالتدرخصوصبیمه -

خودرو

هایالزمبیمهتکمیلیکارکنانشرکتیمذاکرهوعقدقراردادوارسالفایل -

بیمهدرمانتکمیلیاساتیدبازنشستهبارتبهاستادتمام -

سرایمشهدالرضا)ع(معرفیاساتیدمعززوکارکنانمحترمبهزائر -
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معرفیاستیدمعززوکارکنانمحترمبهمجتمعرفاهیزیراب -

منظور - سیاحتیبه تفریحیو زیارتی، مارکز فصولسالبا متناسببا قرارداد انعقاد

استفادهاساتیدمعززوکارکنانمحترم

معرفیاساتیدمعززبهبانکجهتدریافتوام -



 دانشگاه صنعتی اصفهان -2-2-7

برنامها و کارکنان رفاهی نیازهای شناخت متصدی دانشگاه کارکنان رفاه تهیهداره و ریزی

هایزیرتشکیلشدهاست:هایمختلفجهترفعآنهااستوازقسمتطرح

دفترادارهرفاه-الف

مهدکودک-ب



ازجمله:دفترادارهرفاهمسئولیتاصلیدررفعنیازهایرفاهیکارکنانرابرعهدهدارد-الف

نامهمتقاضیاناستفادهازمجتمعفرهنگیدهکدهنظارت،سرپرستی،ثبتناموصدورمعرفی-1

رود)چادگان(درطولسال.زاینده

ثبتناموصدورمعرفی-2 سرپرستی، ازنظارت، توزیعژتونغذایمتقاضیاناستفاده نامهو

آموزشیبهشهردرطولتابستان.-مجتمعفرهنگی

نجامامورمربوطبهبیمهوبهداشتودرمانکارکنانازقبیلتمدیدبیمهتکمیلدرمان،ا-3

بیمهعمروحوادثمصوب،گروهیوخانواده.

هایغیرنقدیمختلفازقبیلپرداختبنغیرنقدیششماههاولودومپرداختکمک-4

سال،توزیعحوالهبنخواروبارویژهماهمبارکرمضانوشبعید.

دریافتمدارکالزمازکارکنانرسمیومشمولنظامهماهنگپرداختدرموردازدواجخود-5

یافرزندانآنهاویامدارکمربوطبهفوتاینافرادوارسالنامهمربوطهجهتپرداختمبالغ

مندیوحقاوالدازکارکنانوارسالآنوهمچنیندریافتمدارکمربوطهبهتغییراتعائله

یستتغییراتمربوطهبهادارهکارگزینیجهتاقدامالزم.ل

مربوطهبهتحویلوتحولکویاساتیدومجموعهآپارتمان-6 هایامامعلی)ع(،انجامامور

رسیدگیبهتقاضاها،تشکیلجلسهوتخصیصآپارتمانبهاساتیدوکارکنانمتقاضیونظارت

برحسنانجامامورایندومجموعه.

زیارتی-زیارتیمختلفدرطولسالازقبیلتورسیاحتی-هیهوتنظیمتورهایسیاحتیت-7

نامعمرهمفرده.سوریه،عتباتعالیاتومشهدمقدسودرصورتامکانثبت

ریزیجهتاستفادهازامکاناترفاهیآنان.هایدیگروبرنامهارتباطباادارهرفاهدانشگاه-8

بینیدیگر.غیرقابلپیشانجاماموررفاهی-9
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مهدکودککهمسئولیتنگهداریومراقبتازفرزندانکارکنانمتقاضیدانشگاهدرطول-ب

ساعتاداریرابرعهدهدارد.

 های آتی اداره رفاهبرنامه

ریزیدقیقدرنیلبهاهدافبزرگوکوچکهرسازمانی،واضحاستکهنقشواهمیتبرنامه

ریزیونگاهیتیزبینانهبهآتی،عالوهبرترسیمنقشهراه،لوازمواستواینبرنامهغیرقابلانکار

بینانهمواردگیریمدیرانارشد،بادیدواقعاختیاراتالزامیآنرانیزتعریفنمودهتادرتصمیم

اتخاذگردد.

هایرائهاهدافوبرنامهادارهرفاهدانشگاهنیزازاینقانونکلیمستثنینیستوشایدبتوانباا

زمان برچشمشفافو عالوه بهبندیشده، توقعاتعمومدانشگاهیانرا چندسالآتی، انداز

ترنمود.واقعیتنزدیک

هایمبنایترسیماینراهتاافقرفاهیقابلقبولبرایعموم،بربهحداقلرساندنهزینه

بهدلیلوضعیتک تغییراتهنگفتمالی، لحاظنمودنجلوگیریازمصروفهو و نونیکشور

اسرافبناگذاشتهشدهاست.

 ماهه 9اهداف کوتاه مدت 

(فعالیتبیشتردرراستایتکریماربابرجوعوپاسخگوییدرکلیهسطوحدانشگاهی1

اندازیسایترفاهدانشگاه(طراحیوراه2

ملیاتینمودنارتقاءآنها(برخوردکارشناسانهبهامکاناترفاهیموجودوتعریفوع3

ترنمودنپوششآنها(تسهیلبرخورداریازامکاناترفاهیوگسترده4

هاومؤسساتمعتبردرراستایدریافتامتیازاتتقسیطها،فروشگاه(برقراریارتباطباشرکت5

وتخفیف

ایوخاصهایجدیدرفاهیمانندتورهایایرانگردیباراهنماهایحرفه(تعریفنمونه6

(معرفیامکاناتمشترکرفاهیبرایعمومدانشگاهیانوبرحسبضرورتخاصقشری7

رفاهیدانشگاه8 مسئولین طرقمختلفبا ارتباطبه ایجاد مندیازهایاستانجهتبهره(

هایموفقیکدیگرایده

مالحظاتش9 کسبحداکثریامتیازاتو در شهرتدانشگاه برندو از بردن سود ها،رکت(

ها،مراکزخدماتی،رفاهی،تولیدیو...فروشگاه

هایمتعددجهتدریافتنظراتعمومدانشگاهیان(ایجادبانکاطالعاتیباانجامنظرسنجی10

هایآنهاازامکاناترفاهیوبعضالحاظنمودنشاخص

وریازامکاناترفاهیوبهسازیآنهادرحدتوان(افزایشبهره11

 سال( 3لندمدت )فراتر از اهداف ب

هایمرکزایران(تشکیلشورایرفاهیدانشگاه1

(افزایشبودجهرفاهیدانشگاه2
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(افزایشپوششبیمهتکمیلیازنظرکیفیوکمی3

سرمایه4 توجیه و تشویق دارائی( داراییگذاری خصوصخرید در ملکی درهای هایملکی

شهرهایسیاحتی،زیارتی

مسفرهایزیارتی،سیاحتیداخلیوخارجیبرایکلیهدانشگاهیانبدوننیازبه(تعریفاعزا5

هایمسافرتیبلکهبااستفادهازتوانوتخصصنیروهایدانشگاهیوامکاناتتجهیزاتیآژانس

داخلدانشگاهی)توریستی:شهرهایکشوروخارجکشور،زیارتی:جمکران،مشهد،کربال،مکه

مکرمهو...(

گیردتاظارتکاملودقیقرویکلیهاماکنیکهازطرفدانشگاهسوبسیتبهآنهاتعلقمی(ن6

دربهبودرفاهکارکنانتأثیرگذارباشند.

(تثبیتجایگاهادارهرفاهدربینادارتدیگربعنوانیکمرکزتأثیرگذاردررضایتعمومی7

 اهایتخصصیدانشگاهیانوشرکتنمایندهاینادارهدراکثرشور

 

 دانشگاه امیرکبیر -2-2-8

 علمیعلمی و غیر هیأتآشنایی با اداره رفاه اعضای هیأت

انسانیسازمان مباحثبنیادیمدیریتمنابع ومدیریتخدماترفاهیاز هایامروزیبوده

شکلمی تأثیرگذاریدر نقشپررنگو عملکردیکگیریانگیزهباشدو بهبود پتانسیلو ها،

هایگردشگری،تفریحی،کند.افزایشتسهیالترفاهیازجملهایجادزمینهنراایفامیسازما

وریکاریخواهدبود.ورزشیورفاهیهموارهباعثباالرفتنانگیزشوبهره

دامنهتسهیالترفاهیوخدماتیارتباطتنگاتنگیبانوعنگرشسیستممدیریتیدانشگاه

باشدومدیریتآنازمناسبیمیکبیردارایامکاناترفاهینسبتا داردکهدانشگاهصنعتیامیر

ها،امکاناتویاتسهیالترفاهیخستگیهایگذشتهتاکنونتالشنمودهتاباتوسعهفعالیتسال

امورجاریپرسنلرابرطرفنماید.



 علمیعلمی و غیر هیأتشرح وظایف اداره رفاه اعضای هیأت

رتوگردشگریکارکنانازقبیلزائرسرایمشهد،مجتمعآموزشیوپژوهشیریزیونظابرنامه-

هایتابعه.دیناچال)شمال(ونگهداریوتوسعهامکاناتمجموعه

ریزیوتالشبهمنظورتوسعهتسهیالترفاهیاساتیدوکارکنانباهماهنگیمراجعبرنامه-

ورزشی،تفریحیوارائهتخفیفجهتاستفادههایفرهنگی،نامهبامجموعهزیربطوانعقادتفاهم

هاو...همکارانمانندکارتاستخرپارک

هایخریدخودرو،خریدریزیونظارتبرانجامامورمربوطبهتسهیالتبانکیهمانندوامبرنامه-

الحسنهو...کهتاکنونبصورتمستمروبدونهیچگونهمحدودیتیپرداختلوازممنزلوقرض

ردیدهاست.گ
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تورهایبرنامه- ریزیوبرگزاریوارزیابیسفرهایزیارتی،سیاحتیمانندعتباتعالیاتو...

روزهوچندروزهبابرنامهمنظمهرماههمثلقموجمکران.یک

هایمیالدحضرتعلی)ع(روزمردومیالدحضرتزهرا)س(روزتکریموبزرگداشتمراسم-

دا تجلیلاز هماهنگیمدیریتنشزنو با تأمینهدایایمربوطه آموزاننمونهجهتتهیهو

متبوع.

برنامه- و امکاناتدانشگاه استفادهفرزندانکارکناناز هایریزیجهتدورهتالشبهمنظور

تابستانیفرزندانکارکنان.

اداراترفاهسازمان- ودانشگاهارتباطبا امکاناتریزیجهتهایدیگروبرنامهها از استفاده

رفاهیآنان.

هایتأمیناجتماعیوخدماتدرمانیاعمازتمدید،تعویض،صدورارائهکلیهتسهیالتبیمه-

گراولیهازخدماتدرمانی.المثنی،صدوراولیه،تحویلپروندهپزشکیجهتاخذسهمبیمه

سانمجرببیمهجهتعقدقراردادریزیمنظمودقیقوکارشناسیومشاورهباکارشنابرنامه-

گذاریوبیمهاتومبیل)ثالثوبدنه(وسایرهایتکمیلی،عمروحوادث،عمروسرمایهانواعبیمه

ایونمایندگیباتوجههایبیمههایمورددرخواستهمکارانکهپسازاستعالمباشرکتبیمه

هایعمدههمکارانورضایتمندیبیشترزهایآنانکهپاسخگوینیابهنیازهمکارانوخانواده

اینعزیزانراباحداقلحقبیمهمناسبتحتپوششقراردهد.



 دانشگاه عالمه طباطبایی -2-2-9

مهم خدماترفاهیاز انسانیسازمانترینبخشارائه میهایمدیریتمنابع نقشها و باشد

کند.افزایشتسهیالتسازمانراایفامیهاوبهبودعملکردیکگیریانگیزهتأثیرگذاریدرشکل

وریهایگردشگری،تفریحیورفاهیهموارهباعثباالرفتنبهرهرفاهیازجملهایجادزمینه

هایالزمونظرسنجیهمکارانمحترمعلمیکاریخواهدبود.ادارهرفاهکارکنانباانجامبررسی

ناترفاهیرافراهمنماید.نمایدتاحداکثرامکاواداریدانشگاهتالشمی

را خدمات به دسترسی تسهیل و تسریع فرآیندها کلیه نمودن الکترونیکی با اداره این

پیشنهادطرحامکان همچنینبا است. کرده هایمختلفرفاهیبرایهمکارانمحترموپذیر

دماتمطلوبوهایایشانباتوجهبهمقرراتوامکاناتمالیدانشگاهسعیدرارائهخخانواده

مناسبدارد.



 وظایف اداره رفاه کارکنان

ریزیوتالشبهمنظورتوسعهتسهیالترفاهیاساتیدوکارکنانباهماهنگیمراجعبرنامه-

هایفرهنگی،ورزشی،تفریحیوارائهتخفیفمناسببراینامهبامجموعهذیربطوانعقادتفاهم

هایتئاتر،اماکنتفریحیو...ها،سالنرزشی،پارکهایواستفادههمکارانمانندمجموعه
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روزهوچندروزهبابرنامهریزیوبرگزاریوارزیابیسفرهایزیارتی،سیاحتی،تورهاییکبرنامه-

منظمبرایشهرهایمختلف

ریزیجهتاستفادهازامکاناتآنهاهاوبرنامهارتباطبااداراترفاهسایردانشگاه-

هایتأمیناجتماعیوخدماتدرمانیاعمازصدوراولیه،تمدید،لیهتسهیالتبیمهارائهک-

گرپایهازمراکزتعویض،صدورالمثنیوهمچنینتحویلپروندهپزشکیجهتاخذسهمبیمه

ایخدماتدرمانیوتأمیناجتماعیبیمه

ببیمهجهتعقدقراردادریزیمنظمودقیقوکارشناسیومشاورهباکارشناسانمجربرنامه-

بیمه سرمایهانواع و عمر حوادث، و عمر درمان، تکمیلی بیمههای سایر و موردگذاری های

ایوهمچنیننیازسنجیهمکارانهایبیمهدرخواستهمکارانکهپسازاستعالمازشرکت

می همکارتالش عمده نیازهای پاسخگوی که شود منعقد بصورتی بیمه قرارداد وگردد ان

رضایتمندیبیشترباکمترینحقبیمهباشد.



 دانشگاه علم و صنعت ایران -2-2-10

هایریزیوارائهطرحارهرفاهوتعاونوظیفهشناختنیازهایرفاهیکارکناندانشگاهوبرنامه

باشد.هایادارهرفاهبهشرحذیلمیمختلفجهترفعایننیازهارابهعهدهدارد.اهمبرنامه

-هایدرمانیعلمیوکارکناندانشگاهشامل:بیمهانجامکلیهامورمربوطبهبیمهاعضایهیأت-

گذاریو...بیمهسرمایه-بیمهعمروحادثه-بیمهتکمیلی

روزهوریزیسفرهایزیارتیوسیاحتیبرایکلیهکارکناندانشگاهدرقالبتورهاییکبرنامه-

نهسفر.چندروزهوپرداختکمکهزی

هایمختلفدرچهارچوببرنامهتدوینهاینقدیوغیرنقدیبهمناسبتپرداختکمکهزینه-

ها.عیدنوروزوسایراعیادومناسبت-شدهوبراساسبودجهابالغیمانندماهمبارکرمضان

ووالحسنه،خریدخودرهایقرضهایمختلفجهتاخذوامریزیوهماهنگیبابانکبرنامه-

هایاضطراری.کاالوسایروام

علمیوکارمنداندانشگاه.تشویقفرزندانممتازاعضایهیأت-

ریزیجهتاستفادهازامکاناترفاهیآنانوارائههاوبرنامهارتباطبااداراترفاهسایردانشگاه-

ها.خدماتدراوقاتغیرپیکبههمکارانسایردانشگاه

ریزیجهتطبخوتوزیعغذادرسلفاساتیدوفاساتیددانشگاهوبرنامهامورمربوطبهسل-

هامرتبطدراینسلف.برگزاریمیهمانی

ریزیجهتاستفادهبهینههمکارانازمجتمع.انجامامورمربوطبهمجتمعرفاهیبابلسروبرنامه-

زارتعلومتحقیقاتوعلمیوهماهنگیباوهماهنگیجهتانجاماموررفاهیاعضایهیأت-

علمیمانند:طرحترافیک،ویزاکارت،تخفیففناوریجهتارائهخدماتبهتربرایاعضایهیأت

بلیطهواپیمائیو...
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هایمختلفرفاهیازجملهپیشنهادطرحتشکیلشورایهماهنگیریزیواجرایطرحبرنامه-

هایعضوبهعنواندبیرخانهشوراوظیفهانشگاههایتهرانکهساالنهیکیازداداراترفاهدانشگاه

ریزیجلساتوامورمربوطبهشورارابرعهدهدارد.طرحایجادصندوقمرکزیهماهنگیوبرنامه

طرحتبریکروزتولد-طرحتسلیت-طرحعیادتازبیماران-طرحمددکاریاجتماعی-دانشگاه

همکارانوغیره.

شود.بینیمیدرمواقعضروریپیشانجامسایراموررفاهیکه

 

 شیراز دانشگاه -2-2-11

نقشوباشدمیهاسازمانانسانیمنابعمدیریتهایبخشمهمترینازرفاهیخدماتارائه

.کندمیایفاراسازمانیکعملکردبهبودوهاانگیزهگیریشکلدرتأثیرگذاری

باعثهموارهرفاهیوتفریحیردشگری،گیهازمینهایجادجملهازرفاهیتسهیالتافزایش

.بودخواهدکاریوریبهرهرفتنباال

بهرفاهیخدماتدهندهارائهعنوانبهخودمأموریتوماهیتراستایدرکارکنانرفاهاداره

نظرسنجیوالزمهایبررسیانجامباونمایدمیوظیفهانجامبازنشستهوشاغلهمکارانیهمه

فراهمرارفاهیامکاناتحداکثرتاکندمیتالشدانشگاهاداریوعلمیهیأترممحتهمکاراناز

.نماید

 :باشدمی زیر اصول محوریت بر انسانی نیروی نگهداشت و جذب در رفاهی خدمات نقش

اجتماعیمددکاریومشاورهسالمت،بهداشتی،یهامشاورهوآموزش.1

گذاریسرمایهوعمربیمهحوادث،بیمهنی،درماخدماتپوششومکملبیمهامکانات.2

رفاهیخدماتقالبدرمالیتسهیالتوواماعطای.3

مهمانسراوسفرامکاناتبافراغتاوقاتبرایبسترسازی.4

دانشگاهیانبرایهنریوفرهنگیورزشی،هایفعالیتریزیبرنامه.5

کارتبنورفاهیتسهیالت.6

 :اهداف

دانشگاهیهمکارانرفاهیمختلفاینیازهشناسایی.1

رفاهیمختلفهایبخشدردانشگاهدرموجودهایظرفیتازمؤثرمندیبهره.2

هماهنگیباکارکنانواساتیدرفاهیتسهیالتتوسعهمنظوربهتالشوریزیبرنامه.3

تخفیفهارائوتفریحیورزشی،فرهنگی،یهامجموعهبانامهتفاهمانعقادوذیربطمراجع

...وتفریحیفرهنگی،یهامجموعهازهمکاراناستفادهبرایمناسب

اجتماعیتأمینودرمانیخدماتبیمهبهمربوطامورانجام.4

حوادث،گذاری،سرمایهوعمردرمان،تکمیلیهابیمهانواعقراردادعقدوریزیبرنامه.5

همکاراندرخواستموردیهابیمهسایروسوزیآتش
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چندروزهوروزهیکتورهایوتفریحیوسیاحتیزیارتی،سفرهایبرگزاریوریزیبرنامه.6

سایروکاالالحسنه،قرضهایواماخذجهتمختلفهایبانکباهماهنگیوریزیبرنامه.7

اضطراریهایوام

دانشگاهیارتباطاتتوسعهمنظوربههادانشگاهسایربارفاهیخدماتگذاریاشتراکبه.8

کارکنان.بهرفاهیخدماتتوسعهو



 گیرینتیجه -2-2-12

دهدکه:هانشانمیبررسیاهدافووظایفاعالمشدهتوسطدانشگاه

دانشگاه-1 فعالیتهمه یا وظایفو کردهها برایتشکیالترفاهیذکر بعضیازهایرا اند.

 اند.تشکیالترفاهیدانشگاهرانیزآوردههاوظایفتفکیکیامورمختلفزیرمجموعهدانشگاه

هادریکیاچندجملهمقدماتی،اهمیتخدماتسالمتورفاهونقشتشکیالتاکثردانشگاه-2

 اند.رفاهیدانشگاهرادرتأمینآنبیانکرده

 ند.اهایرفاهینمودهانداز،اهدافوبرنامههااقدامبهدرجبیانیهچشمبعضیازدانشگاه-3

 هادودستهوظیفهذکرشدهاست.دراهدافووظایفاعالمشدهتوسطدانشگاه-4

شود)مانندامورهاتوسطتشکیالترفاهیانجاممیدستهاولوظایفیاستکهدرهمهدانشگاه

بیمهودرمانی(.

ودبهدستهدوموظایفیاستکهدرهردانشگاهمتناسببانظرمدیرانارشدوتشکیالتموج

صورتمتفاوتبهتشکیالترفاهیویاسایرتشکیالتمرتبطدردانشگاهواگذارشدهاست)مانند

فرهنگی(.هایفعالیتامورورزشکارکنان،
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 هاساختار و تشکیالت امور رفاهی در دانشگاه -2-3
فاهوآوریشدهدرخصوصتشکیالتونیرویانسانیواحدهایمسئولدرامورراطالعاتجمع

هابههایارسالیومراجعهبهسامانهدانشگاههاازطریقتکمیلکاربرگسالمتکارکناندانشگاه

باشد.شرحزیرمی



 تهران دانشگاه -2-3-1

مالیواداریمعاونت-

رفاهیامورکلاداره-

کلادارهمعاونت-

رفاهیخدماتاداره-

مددکاریوتعاونواحد-

کارکنانورزشواحد-

رفاهیواحدهایبرنظارتاداره-

همکاریقراردادهایونامهتفاهمواحد-

بیمهواحد-

مالیتسهیالتووامواحد-

دانشگاههایهمایشمرکز-

کارکنان

مدیریت

مدیرکل

دفترمسئول



دانشگاهباشگاه

رفاهیاماکنمسئولکارشناس

رفاهیاماکنکارشناس



بیمه

درمانوبیمهامورمسئولکارشناس



مددکاریوعاونت

تعاونواحدمسئول

مددکاریواحدمسئول
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حسابداری

مرکزیسازمانمالیادارهرئیس

حسابداریکارشناس

حسابداریکارشناس

گروهیتجارتوامکارشناس

کارپرداز



گردشگری

گردشگریواحدمسئول



علمیهایهمایشمرکز

علمیهایهمایشمرکزمدیر

علمیایههمایشمرکزدفترمسئول

مرکزفرهنگیاموروپذیرشمسئول

علمیهایهمایشمرکزاموالامین



مالیتسهیالتووام

رفاهصندوقوامواحدمسئول

وامکارشناس



سایتوب

گردشگریامورکارشناس/سایتوبمدیر



علمیهیأتاعضاءرفاهیستاد

رفاهیورامستاددبیرومنابعمدیریتومالیاداریمعاونمشاور-

ستادمعاون-

مالیامور-

دبیرخانه-

آماروبایگانیامور-

دفتریوتایپامور-

مسکنوامکارشناسودفترمسئول-

مشاورین-
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رسانیاطالعوگردشگریمشاور-

راییاجمشاور-

منطقرفاهیشوراهایمشاور-



 دانشگاه اصفهان -2-3-2

معاونتاداریومالی-

مدیریتاموراداریوپشتیبانی-

ادارهرفاهکارکنان-

رئیسادارهرفاهکارکنان

مسئولدفتر

رگدانشگاه(کارشناساموررفاهی)سرپرستمهمانسراورستورانبز

هاهاوبنمتصدیوام

کارشناسبیمهتکمیلی

کارشناسبیمهخدماتدرمانیوتأمیناحتماعی

مسئولهتلمیعادمشهدمقدس

متصدیمهمانسرایتهران

متصدیویالهایچادگان

متصدیپذیرشمهمانسرایدانشگاه

متصدیپذیرشمهمانسرایدانشگاه

یدانشگاهمتصدیپذیرشمهمانسرا



 دانشگاه تربیت مدرس -2-3-3

معاونتپشتیبانیومنابعانسانی-

مدیریتاموراداری-

ادارهرفاه-

کارکنان

مدیراموراداری

مسئولدفتر

رئیسادارهرفاه

کارشناسرفاهوتعاون

کارشناسبیمهادارهرفاه

سروشادارهرفاهکارکنانکانالرسمیپیامرسان
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 دانشگاه تبریز -2-3-4

معاونتپشتیبانیوتوسعهمنابع-

مدیریتمنابعانسانی،اداریوپشتیبانی-

معاونتکارگزینیورفاه-

معاونکارگزینیورفاه

.درسایتدانشگاهتبریزاطالعاتیازتعدادکارکنانوجودندارد


 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -2-3-5

معاونتاداریومالی-

مدیریتاموراداری-

ادارهرفاهکارکنان-

مدیراموراداری

مسئولدفتر

رئیسادارهرفاه

کارشناسمسئولرفاه)بیمهواموررفاهی(

 

 دانشگاه شهید بهشتی   -2-3-6

تپشتیبانی،مالیومدیریتمنابعمعاون-

مدیریتاموراداریومنابعانسانی-

ادارهتعاونورفاه-

رئیسادارهتعاونورفاه

کارشناساموررفاهی

بیمه

بیمهعمر

تسهیالت

قراردادهاوتفاهمنامهها

بیمهخدماتدرمانی

حیهایاقامتیوتفریمجتمع



 دانشگاه صنعتی اصفهان -2-3-7

معاونتاداریومالی-

مدیریتاموراداریومنابعانسانی-
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ادارهرفاهکارکنان-

رئیسادارهرفاه

کارشناساموررفاهی

مسئولاموربیمهورفاهی

متصدیامورمراجعینوافکارسنجی

(دانشگاهمسئولمجتمعهشتبهشت)هتل



 دانشگاه امیرکبیر -2-3-8

معاونتتوسعهومدیریتمنابع-

مدیریتاموراداریوپشتیبانی-

علمیعلمیوغیرهیأتادارهرفاهاعضاءهیأت-

کارکنان

علمیعلمیوغیرهیأترئیسادارهرفاهاعضاءهیأت-

مسئولدفتر-

مسئولمالیوتسهیالت-

کارشناسبیمهتکمیلیکلیهامورقراردادهایشاغلین-

کارشناسبیمهعمروسرمایهزندگی-

کارشناسبیمهتکمیلی،عمروحوادثنیروهایشرکتی-

مسئولبیمهاولیهوورزشکارکنان-

ی،زیارتیوفوقبرنامهکارشناسامورسیاحت-

مسئولزائرسرایمشهد-

مسئولمجتمعتفریحیفرهنگیدیناچال-



 دانشگاه صنعتی شریف -2-3-9

معاونتاداریومالی-

مدیریتاموراداری-

ادارهرفاهوتعاون-

معاوناداریومالی

مدیراموراداری

ونتوسعهورفاهمعا

معاونادارهرفاه

کارشناسبیمهپایه)خدماتدرمانیوتأمیناجتماعی(
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مسئولبیمهتکمیلی

مسولبیمهتکمیلی

مسئولامورگردشگری

نمایندهشرکتگردشگریآهوان

نمایندهشرکتبیمهتکمیلی



 دانشگاه عالمه طباطبایی -2-3-10

معاونتتوسعهومدیریتمنابع-

مدیریتاموراداری-

ادارهرفاهکارکنان-

کارکنان

مدیراموراداری

رئیسادارهرفاهکارکنان



 دانشگاه علم و صنعت ایران -2-3-11

معاونتاداریمالیومدیریتمنابع-

ادارهرفاهوتعاون-

رئیسادارهرفاه

معاوناداره

مسئولدفتر
اندازمسکنها،تسهیالتوزارتعلوم،صندوقپسئولامورمربوطبهمهمانسرایبابلسر،مسافرتمس

مسئولامورمربوطبهبیمهخدماتدرمانی

مسئولامورمربوطبهبیمهتکمیلی،بیمهعمروحوادثوبیمهمسئولیتمدنی

مهدکودک،امیناموالمسئولمربوطبهبیمهتأمیناجتماعی،بیمهخدماتدرمانی،هزینه

ها،جوایزدانشآموزانمسئولامورمربوطبهوام

کارشناسبیمهاتومبیل،صدورومعرفینامه

کارشناسبیمهدرمانسامان

کارشناسبیمهدرمانسامان

کمکهزینهازدواج

هایهتلشهروپارکارمهایتخفیفپارکارم،استفادهازسالنکارت

عی،بانکهمیاری،بخشنیازمندیهامددکاریاجتما

ورزش
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اموراساتید

سرگرمی

رابطینرفاهی

طرجسالمت

اموربازنشستگان

علمیستادرفاهیاعضاءهیأت



 دانشگاه مشهد -2-3-12

معاونتاداریومالی-

مدیریتاداریوپشتیبانی-

2و1کزرفاهیمدیریتمرا-



 شیراز دانشگاه -2-3-13

مالیواداریمعاونت

اداریامورمدیریت

وبیمهرفاهاداره-

رفاهادارهرئیس

فرهنگیوبدنیتربیتمسؤولکارشناس

(بیمهامور)کارشناس

رفاهیامورکارشناس

سازمانیمنازلمسئول

بازنشستگانکانونکارمند
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 گیرینتیجه -2-4
 

 هادانشگاه در کارکنان رفاه واحد انسانی نیروی و تشکیالت به مربوط اطالعات: 1-2جدول 

 نام دانشگاه
عنوان سازمانی 

 واحد رفاه کارکنان

واحد سازمانی 

 مافوق
 های واحد رفاه کارکنانزیرمجموعه

تعداد 

 کارکنان
 توضیحات

ادارهکلاموررفاهیتهران
معاونتاداری

ومالی

ی،واحدتعاونومددکارادارهخدماترفاهی)-

واحدورزشکارکنان(

)واحد- رفاهی واحدهای بر نظارت اداره

واحدبیمه،تفاهم قراردادهایهمکاری، و نامه

واحدواموتسهیالتمالی(

هایدانشگاهمرکزهمایش-

20

تهران
ستادرفاهیاعضاء

علمیهیأت

نتاداریمعاو

ومالی
10معاونستاد،امورواممسکن،امورمشاورین

ادارهرفاهکارکناناصفهان

مدیریتامور

اداریو

پشتیبانی

)سرپرستمهمانسراورستورانیاموررفاه-

 بزرگدانشگاه(

 هاهاوبنوام-

 بیمهتکمیلی-

 بیمهخدماتدرمانیوتأمیناحتماعی-

 دمقدسهتلمیعادمشه-

 نتهرامهمانسرای-

چادگانیالهایو-

12

ادارهرفاهتربیتمدرس
مدیریتامور

اداری

 رفاهوتعاون-

ادارهرفاهمهیب-
3

تبریز
معاونتکارگزینیو

رفاه

مدیریتمنابع

انسانی،اداری

وپشتیبانی

 اموررفاهی-

 ادارهبازنشستگی-

اموربیمه-



صنعتیخواجه

ینطوسینصیرالد
ادارهرفاه

مدیریتامور

اداری

 اموربیمه-

اموررفاه-
2

ادارهتعاونورفاهشهیدبهشتی

مدیریتامور

ومنابعاداری

انسانی

پایهبیمه- درمانی)درمانی خدمات تأمین،

 اجتماعی

 بیمهدرمانیتکمیلی-

عمر،- ثالث،بیمه ماشین،شخص بدنه

 سوزی...آتش

 یواقامتیمجتمعرفاه-

قراردادهاوتفاهمنامهها-

2

صنعتی

اصفهان
ادارهرفاهکارکنان

مدیریتامور

ومنابعاداری

انسانی

 یاموررفاه-

 اموربیمهورفاهی-

 امورمراجعینوافکارسنجی-

مجتمعهشتبهشت)هتل(دانشگاه-

5

صنعتی

امیرکبیر

ادارهرفاهاعضاء

علمیوهیأت

علمیغیرهیأت

مدیریتامور

اداریو

پشتیبانی

مالیوتسهیالت-

بیمهتکمیلیکلیهامورقراردادهایشاغلین،-

بیمهتکمیلی،عمروحوادثنیروهایشرکتی،

 بیمهعمروسرمایهزندگی

10
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 بیمهاولیهوورزشکارکنان-

)زائرسرایوفوقبرنامهیارتیز،یاحتیامورس-

دیناچال(مشهد،مجتمعتفریحیفرهنگی

ادارهرفاهوتعاونصنعتیشریف
مدیریتامور

اداری

بیمهپایه)خدماتدرمانیوتأمیناجتماعی(-

بیمهتکمیلی-

امورگردشگری-

نمایندهشرکتگردشگریآهوان-

نمایندهشرکتبیمهتکمیلی-

6

عالمه

طباطبایی
ادارهرفاهکارکنان

مدیریتامور

اداری

 فرهاامورس-

 هایپزشکیپرونده-

 بیمهتکمیلی-

 تسهیالتبانکیوکمکهزینهها-

 هایپایهوپشتیبانسایتادارهبیمه-

 دفترخدمات)پیشخوان(-

7

علموصنعت

ایران
ادارهرفاهوتعاون

معاونتاداری

مالیو

مدیریتمنابع

 مسافرتها-

بیمهتکمیلی،عمروحوادث،بیمهمسئولیت-

 مدنی

اجتماعمهیب- خدمات،یتأمین دفترچه

نیمهدکودک،امنهیامورمربوطبههز،یدرمان

 اموال

 ها،جوایزدانشآموزاناموروام-

 (لیاتومبمهی)کارشناسب-

 )کارشناسبیمهدرمانسامان(-

بیمهخدماتدرمانی،بیمهعمروحادثه-

8

فردوسی

مشهد
ستادرفاهی

مدیریتاداری

شتیبانیوپ

 بیمهدرمانتکمیلی-

 تسهیالتبانکی-

تسهیالتس- و و...( امانهرزرواسیون)بهشهر

 گردشگری

- شماره رفاهی و)تاالر،2و1مرکز رستوران

 غذاخوری(

 )استادسرا(3مرکزآموزشیفرهنگیشماره-

 )مهمانسرا(4مرکزآموزشیفرهنگیشماره-

)بهشهر(5شمارهمرکزآموزشیفرهنگی-

10

ادارهرفاهوبیمهشیراز
مدیریتامور

اداری

 اموربیمه-

 منازلسازمانی-

 تربیتبدنیوفرهنگی-

 کانونبازنشستگان-

اموررفاهی-

8

 


http://vpa.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=977&Itemid=1056&lang=fa
http://vpa.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=1050&lang=fa
http://vpa.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=1050&lang=fa
http://vpa.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=950&Itemid=1051&lang=fa
http://vpa.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=965&Itemid=1052&lang=fa
http://vpa.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=953&Itemid=1053&lang=fa
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دهدکه:هانشانمیبررسیتشکیالتونیرویانسانیاعالمشدهتوسطدانشگاه

هادرزیرمجموعهحوزهمعاونتاداریومالییاعناویناهتشکیالترفاهیدرهمهدانشگ-1

تشکیالتمشابهقرارداد.

دردانشگاهتهران،تشکیالترفاهیدرباالترینسطحوباعنوانادارهکلاموررفاهیدیده-2

شدهاست.دردانشگاهعلموصنعتادارهرفاهوتعاونزیرمجموعهمعاونتاداریومالیودر

هازیرمجموعهمدیریتامورادارییاعنوانتشکیالتمشابهقرارداد.دانشگاهسایر

هاشاملباشد.اینعنوانهایمختلفمتفاوتمیعنوانواحدمتولیرفاهکارکناندردانشگاه-3

مدیریتمراکز تعاون، و رفاه اداره بیمه، و رفاه اداره کارکنان، رفاه اداره کلاموررفاهی، اداره

رفاه اعضای رفاه اداره و تعاون و رفاه اداره رفاه، و کارگزینی معاونت وهیأتی، علمی

باشد.علمیمیهیأتغیر

مراکز-4 برخورداریاز توجهبهتنوعوظایفمحوله، با تعدادکارکنانواحدهایمتولیرفاه

اینیها،میزانبرونسپاریوتعدادکارکنانمتفاوتمهاورستورانگردشگریوسالن باشد.

نفربودهاست.2نفروحداقل20هایمختلفحداکثرتعداددردانشگاه
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 فصل سوم

 های خدمات سالمت و رفاه کارکنان دانشگاه شیراززیرساخت

 
 مقدمه -3-1
یفناوری،ریگمیوتصمیسازمیتصمیهارساختیخدماتسالمتورفاهشاملزیهارساختیز

مناسبتیریتوسعهومد،جادیا.باشدیمیوعمرانیکیزیفیهارساختیزاطالعاتوارتباطاتو

اهمیبراهارساختیزنیا رفاهکارکناناز .برخورداراستیاریبستیارائهخدماتسالمتو

براساسیوگستردهاستکههردانشگاهعیوساریبسیرساختیزیهاپروژهگسترهدامنهو

متعددیهاپروژهتواندیمیمیواقلییایجغرافطیشرا،دادکارکنانتع،امکانات،اتیومقتضطیشرا

متنوع نیو طراحیازسنجیرا مهمدینمایو فصل این در کهیرساختیزیهاپروژهنتری.

نیا.آوردهشدهاست،اندنمودهشنهادیواجراپیطراحیبرارازیشاندرکارانرفاهدانشگاهدست

،رازیدانشگاهشیورفاهیمانندمجتمعفرهنگیبرداردردستبهرهیهاهاعالوهبرپروژهپروژه

رفاهیمجموعهفرهنگ وهیاولیطراحیبرا.باشدیم...درکنارسددرودزنوویمصطفیو

.انجامشدیادیزیهاوتالشدهاوقتگذاشتنازهمکارانساعتجمعیهاپروژهنیابیتصو

شدایرساختیزیهاپروژهنیترمهم رازینشگاه اکه ازنیدر استعبارتند شده آورده :فصل

کارتهوشمندخدماتسالمتورفاه،رازیسالمتورفاهکارکناندانشگاهشیاساسنامهشورا

باغخانوادهجادیای،دردانشکدهکشاورزیرفاهویحیمجموعهتفرجادیا،رازیکارکناندانشگاهش

وسامانهجامعرازیطالعاتسالمتورفاهکارکناندانشگاهشبانکایاشناسنامه،رازیدانشگاهش

.رازیسالمتورفاهکارکناندانشگاهشکپارچهیخدمات



 اساسنامه شورای سالمت و رفاه کارکنان دانشگاه شیراز -3-2
اثربخش و باانگیزه کارآمد، سالم، انسانی سرمایه از برخورداری گرو در سازمان هر بالندگی

رسیدگیهایجذبونگهداشتسرمایهانسانیبااستعدادوتوانمند،کیازمؤثرترینراهباشد.یمی

،حفظوارتقایسالمتجسمیتأمینباشد.بهمنظوربهامورسالمت،رفاهیوفرهنگیآنانمی

شورای سالمت و رفاه کارکنان »وروانیکارکنانوبهبودکیفیتزندگیآنانشورایبهنام

نامیدهمیتشکیلمی«رازدانشگاه شی شود.اینشوراشودکهازاینبهبعدبهاختصارشورا

برنامهسیاستمرجع، نظارت، هدایت، تصمیمگذاری، هماهنگیهمهبرنامهریزی، وگیریو ها

اعضایفعالیت از اعم شیراز دانشگاه کارکنان فرهنگی امور و رفاه سالمت، به مربوط های

علمیشاغلوبازنشستهوخانوادهآنانخواهدبود.تهیأعلمیوغیرهیأت
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:1ماده

اهدافشورا:

 وریکارکنانپذیریوبهرهافزایشرضایت،تعهدسازمانی،مسئولیت-1-1

 ارتقایسطحبهداشتوسالمتجسمیکارکنانوخانوادهآنان-1-2

 نوخانوادهآنانارتقایسالمتروانیوایجادروحیهنشاطوشادابیدرکارکنا-1-3

 هاوخدماتسالمت،رفاهوفرهنگیکارکنانوخانوادهآنانارتقاءوتوسعهکمیوکیفیبرنامه-1-4

 ایرانیبینکارکنانوخانوادهآنان-بسترسازیبرایتقویتوترویجسبکزندگیاسالمی-1-5

 کاهشهزینهزندگیوبهبودوضعیتمعیشتیکارکنان-1-6

 شرایطحفظونگهداشتنیرویانسانیتوانمند،متخصصومجربدانشگاهبهبود-1-7

 بهبودشرایطجذبنیرویانسانیبااستعدادومناسب-1-8



:2ماده

وظایفشورا:

برنامهسیاست-2-1 بهگذاری، توجه فرهنگیکارکنانبا و رفاه سالمت، هدایتامور ریزیو

تعلوم،تحقیقاتوفناوریودانشگاههایباالدستیدرسطحملی،وزاربرنامه

بررسیوتصویببرنامهجامععملیاتیسالمتورفاهکارکنان-2-2

ایجادهماهنگیبینواحدهایارائهکنندهخدماتسالمت،رفاهوفرهنگیکارکنان-2-3

هایسالمتورفاهکارکنانهایعملیاتیکارگروهنظارتبرچگونگیاجرایبرنامه-2-4

ایمرتبطباامورسالمت،رفاهوهایزیرساختیوتوسعههاوپروژهبررسیوتصویبطرح-2-5

فرهنگیکارکنان

دستورالعملنامهبررسیوتصویبآیین-2-6 وشیوهها، هایموردنیازدرارائهخدماتنامهها

سالن مراکزاقامتی، فرهنگیکارکنان) رفاهو اماکنورزشی،سالمت، و وتسهیالت،وامها ها

هاو...(بیمه

گیریدرموردسایرامورسالمت،رفاهوفرهنگیکارکنانبررسیوتصمیم-2-7



:3ماده

هایاجرایی:سیاست

 توسعهمشارکتکارکنانوسایرذینفعان-1

 گریسپاریوکاهشتصدیبرون-2

 برداریبهینهازمنابعمالیوفیزیکیدانشگاهبهره-3

 هایدولتیوخصوصیهاوسایرسازمانهایخدماتیدانشگاهبرداریازظرفیتوسعهمشارکتوبهرهت-4

 هاوعملکردکارکنانشفافیتورعایتعدالتوتوجهبهشایستگی-5
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 هایکارکنانهاواولویتها،نیازتوجهبهویژگی-6

 طاتبرداریمناسبازابزارهایفناوریاطالعاتوارتبابهره-7

 توسعهسبکزندگیسالم-8

 بهبودکمیوکیفیخدماتسالمتورفاهکارکنان-9

هایدانشگاهدرارائهخدماتسالمتورفاهکارکنانتمرکززداییومشارکتواحد-10

 
:4ماده

اعضایشورا:

بهشرحزیرمی سال4باشندوبهحکمرئیسدانشگاه)رئیسشورا(برایمدتاعضایشورا

شوند.صوبمیمن

 رئیسدانشگاه)رئیسشورا(-1

 معاوناداریومالی)نایبرئیسشورا(-2

 رئیسادارهرفاهکارکنان)دبیرشورا(-3

 رئیسنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدردانشگاه-4

 معاونآموزشی-5

 معاوندانشجوییوفرهنگی-6

 سرمایهانسانیمدیر-7

 تتشکیالوبودجهمدیر-8

 مدیرروابطعمومی-9

 علمیهیأتاعضایرفاهیستادرئیس-10

 رئیسشورایکارکنان-11

 کارکنانورفاهسالمتهایکارگروهرؤسای-12

علمیویاسایراشخاصصاحبنظرهیأتعلمیوغیرهیأتتواندبرحسبموردازاعضایشورامی

.وباتجربهبدونحقرأیدرجلساتشورادعوتنماید



:5ماده

دبیرشورا:

باشد.گردد.وظایفدبیرشورابهشرحزیرمیدبیرشوراباحکمرئیسشورامنصوبمی

نامهودستورجلساتشوراتهیهوارسالدعوت-5-1

برنامه-5-2 نگهداریصورتجلساتوسایراسنادومدارکمرتبطبا گزارشثبتو هایها،

عملکردوسایرمستندات
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سازیآنهادرهایسالمتورفاهکارکنانویکپارچههایعملیاتیکارگروهریافتبرنامهد-5-3

قالببرنامهجامععملیاتیسالمتورفاهکارکنان

سازیآنهادرقالبهایسالمتورفاهکارکنانویکپارچهدریافتگزارشعملکردکارگروه-5-4

اهکارکنانگزارشعملکردبرنامهجامععملیاتیسالمتورف

هایپیشنهادیهاودستورالعملنامههایزیرساختیوآیینهاوپروژهآمادهسازیطرح-5-5

مرتبطباامورسالمت،رفاهوفرهنگیکارکنانبرایبررسیوتصویبدرشورا

هایمسئولوپیگیریاجرایشدنآنهاهایشورابهواحدابالغمصوباتوتصمیم-5-6

یرامورمحولهانجامسا-5-7



:6ماده

هایسالمتورفاه:کارگروه

تشکل و واحدها گسترده مشارکت منظور بهرهبه و کارکنان رفاه با مرتبط ازهای برداری

نظرانومتخصصاندرکنندگانازخدماترفاهیوتجربیاتودانشصاحبهایاستفادهدیدگاه

هایزیرتراینبرنامه،کارگروهواجرایمناسبتوسعهکمیوکیفیبرنامهعملیاتیرفاهکارکنان

گردد.تشکیلمی

ورزشوتربیتبدنی-1

سالمت،درمان،مشاورهومددکاری-2

هاوتسهیالتمالیوام-3

هایسازمانیمسکنوخانه-4

هابیمه-5

آموزشی،فرهنگی،هنریواوقاتفراغت-6

هاگردشگری،اقامتورستوران-7

وتوزیعکاالهایمصرفیوبادوامتأمینوغیرنقدیهاینقدیوا،کمکهدای-8



:7ماده

 :هاوظایفکارگروه

تهیهوتدوینبرنامهعملیاتیسالیانهمربوطبهکارگروهوتصویبآندرشورایسالمتو-1

رفاهکارکناندانشگاه

پیگیریاجرایبرنامهمصوبعملیاتیکارگروه-2

ونگیاجرایبرنامهمصوبعملیاتیکارگروهنظارتبرچگ-3

اعضای-4 غیرهیأتنظرسنجیاز بهرههیأتعلمیو خصوصخدماتعلمیبویژه برداراندر

کارگروهسالمتورفاه
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بهره-5 و شناسایی اعضای ارتباطات و مهارت تجربه، تخصص، از وهیأتبرداری علمی

هیکارگروهعلمیدرتوسعهکمیوکیفیخدماترفاهیأتغیر

امکاناتواحدهایدانشگاهدرتوسعهکمیوکیفیبرداریازظرفیتشناساییوبهره-6 و ها

خدماترفاهیکارگروه

هایدولتیهاوتشکلهاوسازمانهاوامکاناتسایردانشگاهبرداریازظرفیتشناساییوبهره-7

وخصوصیدرتوسعهکمیوکیفیخدماترفاهیکارگروه


ماههکارگروهبرایطرحدرجلساتکارگروهوشورایسالمتورفاه6تهیهگزارشعملکرد-8

کارکنان



:8ماده

برایمدتاعضایکارگروه شوند.سالعضوکارگروهمربوطمی4هابهحکمنایبرییسشورا

تشکل و واحدها اعضاینمایندگان سایر تشکلو و انتخابرییسواحد با  لمیوعهیأتها

اداریتوسطمدیرسرمایهانسانیهیأتغیر مربوطورؤسایامور علمیتوسطرییسکارگروه

شوند.انتخابمی



 :هااعضایکارگروه

کارگروهورزشوتربیتبدنی-1

مدیرتربیتبدنی)رییس(-1-1

مدیرسرمایهانسانی-1-2

رئیسادارهرفاهکارکنان)دبیر(-1-3

رهنگیفامورمدیر-1-4

مسئولورزشکارکناندرمدیریتتربیتبدنی-1-5

رفاهادارهدرکارکنانورزشمسئول-1-6

نمایندهشورایکارکنان-1-7

علمیهیأتنمایندهستادرفاهیاعضای-1-8

نمایندهکانونبازنشستگان-1-9

یکنفررئیساموراداریواحدها-1-10

نظروفعالصاحبعلمیهیأتیکنفرازاعضای-1-11

یکنفرازکارکنانصاحبنظروفعال-1-12

کارگروهسالمت،درمان،مشاورهومددکاری-2

مدیرسرمایهانسانی)رییس(-2-1

مدیربخشطبیدانشگاه-2-2
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رئیسادارهرفاهکارکنان)دبیر(-2-3

کارشناسبیمهادارهرفاهکارکنان-2-4

نمایندهشورایکارکنان-2-5

علمیهیأتنمایندهستادرفاهیاعضای-2-6

نمایندهکانونبازنشستگان-2-7

یکنفررئیساموراداریواحدها-2-8

یکنفرازکارکنانصاحبنظروفعال-2-9

نظروفعالصاحبعلمیهیأتیکنفرازاعضای-2-10

مدیرتربیتبدنی-2-11

رئیسادارهحقوقی-2-12

شاورهدانشگاهمدیرمرکزم-2-13

رئیسدفترخیریهووقفدانشگاه-2-14

رئیسنهادنمایندگیولیفقیهدردانشگاه-2-15

کارگروهواموتسهیالتمالی-3

مدیرسرمایهانسانی)رییس(-3-1

رئیسادارهرفاهکارکنان)دبیر(-3-2

هادرادارهرفاهکارکنانکارشناسوام-3-3

کناننمایندهشورایکار-3-4

علمیهیأتنمایندهستادرفاهیاعضای-3-5

یکنفررئیساموراداریواحدها-3-6

الهو...(الحسنهاصلیدانشگاه)بقیههایقرضمسئوالنصندوق-3-7

نمایندهکانونبازنشستگان-3-8

نظروفعالصاحبعلمیهیأتیکنفرازاعضای-3-9

فعالنظرویکنفرازکارکنانصاحب-3-10

مدیرامورمالی-3-11

هایسازمانیکارگروهمسکنوخانه-4

مدیرسرمایهانسانی)رییس(-4-1

رئیسادارهرفاهکارکنان)دبیر(-4-2

نمایندهشورایکارکنان-4-3

علمیهیأتنمایندهستادرفاهیاعضای-4-4

یکنفررئیساموراداریواحدها-4-5

کناصلیدانشگاه)شمارهیک،شمارهدوو...(هایمسمسئولینتعاونی-4-6
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نمایندهکانونبازنشستگان-4-7

هایمرتبطبامسکنکارشناسوام-4-8

نظروفعالصاحبعلمیهیأتیکنفرازاعضای-4-9

نظروفعالیکنفرازکارکنانصاحب-4-10

کارشناسحقوقی-4-11

هایعمرانیمدیرطرح-4-12

هایپایهوتکمیلیدرمان(ها)بهجزبیمهیمهکارگروهب-5

مدیرسرمایهانسانی)رییس(-5-1

رئیسادارهرفاهکارکنان)دبیر(-5-2

نمایندهشورایکارکنان-5-3

علمیهیأتنمایندهستادرفاهیاعضای-5-4

نمایندهکانونبازنشستگان-5-5

کارشناسوامادارهرفاهکارکنان-5-6

رئیساموراداریواحدهایکنفر-5-7

نظروفعالصاحبعلمیهیأتیکنفرازاعضای-5-8

نظروفعالیکنفرازکارکنانصاحب-5-9

کارگروهآموزشی،فرهنگی،هنریواوقاتفراغت-6

مدیرامورفرهنگی)رییس(-6-1

رئیسادارهرفاهکارکنان)دبیر(-6-2

نمایندهشورایکارکنان-6-3

علمیهیأتندهستادرفاهیاعضاینمای-6-4

نمایندهکانونبازنشستگان-6-5

مدیرسرمایهانسانی-6-6

کارشناسخدماتفرهنگیکارکنان-6-7

یکنفررئیساموراداریواحدها-6-8

نظروفعالصاحبعلمیهیأتیکنفرازاعضای-6-9

نظروفعالیکنفرازکارکنانصاحب-6-10

هادنمایندگیولیفقیهدردانشگاهرئیسن-6-11

 هاکارگروهگردشگری،اقامتورستوران-7
مدیرسرمایهانسانی)رییس(-7-1

رئیسادارهرفاهکارکنان)دبیر(-7-2

نمایندهشورایکارکنان-7-3
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علمیهیأتنمایندهستادرفاهیاعضای-7-4

نمایندهکانونبازنشستگان-7-5

گیمدیرامورفرهن-7-6

یکنفررئیساموراداریواحدها-7-7

نظروفعالصاحبعلمیهیأتیکنفرازاعضای-7-8

نظروفعالیکنفرازکارکنانصاحب-7-9

هاینارنجستانوتاریخطبیعیرؤسایباغگیاهشناسیارموموزه-7-10

رئیسمجتمعفرهنگیورفاهیکارکنان-7-11

مدیراموردانشجویی-7-12

مدیرتدارکاتوپشتیبانی-7-13

 وتوزیعکاالهایمصرفیوبادوامتأمینهاینقدیوغیرنقدیوکارگروههدایا،کمک-8
مدیرسرمایهانسانی)رییس(-8-1

رئیسادارهرفاهکارکنان)دبیر(-8-2

نمایندهشورایکارکنان-8-3

علمیهیأتنمایندهستادرفاهیاعضای-8-4

انونبازنشستگاننمایندهک-8-5

یکنفررئیساموراداریواحدها-8-6

رئیستعاونیمصرفکارکنان-8-7

مدیرتدارکاتوپشتیبانی-8-8

نظروفعالصاحبعلمیهیأتیکنفرازاعضای-8-9

نظروفعالیکنفرازکارکنانصاحب-8-10

مدیراموردانشجویی-8-11

:9ماده

جلسات:

نامهکتبیکهتوسطدبیروباهماهنگیرییسکارگروهستورکارودعوتجلساتکارگروهباد

گردد.جلسهکارگروهبرگزارمیشود.حداقلهرسهماهیکگردد،تشکیلمیتهیهوارسالمی

رئیسهدانشگاهشیرازبهتصویبهیأت01/02/1399مادهدرجلسهمورخ9ایناساسنامهدر

رسید.
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 ا بانک اطالعات سالمت و رفاه کارکنان دانشگاه شیرازشناسنامه ی -3-3
خدماتارائهشدهبهنیکارکنانوهمچنیهاوداشتهقیعال،هایژگیآمارواطالعاتمربوطبهو

یبرخوردار.رفاهوسالمتکارکنانداردیهابرنامهنیوتدویازسنجیدرنیمهمارینقشبس،آنان

یسالمتورفاهکارکنانوبهروزرسانیبانکاطالعاتیاناسنامهشازاطالعاتفوقمستلزمداشتن

مرتبطیهاتیشاملموجودازیموردنیهامختلفدادهیهاپروژهدربخشنیدرا.باشدیآنم

درجلساتهیهابهصورتاولتیفعالیزیروبرنامهیازسنجینیموجودهرازیموردنیهایژگیوو

یبانکاطالعاتجادیوایطراح،مبنایازینوردمیهادلیهاوفتیودموج.دیگردییشناسامتعدد

.گرفتقرار

 
 بخش فرهنگی، هنری و اوقات فراغت -3-3-1

مدرسها:عنواندوره،تاریخشروع،تاریخپایان،مدت)ساعت(،مکاندوره،هاودورهکالس-

یان،مکانمسابقه،رتبهمسابقاتوالمپیادها:عنوانمسابقه،تاریخشروع،تاریخپا-

ها:عنوانحمایت،تاریخحمایت،مقدار/نوعحمایتهاوحمایتکمک-

هایتفریحی:عنوانبرنامه،تاریخشروع،تاریخپایان،مکانبرنامهبرنامه-



 بخش ورزش و تربیت بدنی -3-3-2

(،مکاندورهها:عنواندوره،تاریخشروع،تاریخپایان،مدت)ساعتهاودورهکالس-

مسابقات:عنوانمسابقه،تاریخشروع،تاریخپایان،مکانمسابقه،رتبه-

ورزشعمومی:عنوانبرنامه،تاریخاستفاده-

ها:عنوانکمک،تاریخاعطایکمک،مقدار/تعدادکمکهاوحمایتکمک-

پایشتندرستی:عنوان،تاریخاستفاده،جزئیات،نتیجه-



  بادوام و مصرفی کاالهای توزیع و تأمین و غیرنقدی و های نقدیکمک دایا،ه بخش -3-3-3

تاریخمبلغ،هدیه،نوعهدیه،عنوان...:هاومناسبت،کارمندمرد،زن،روزشاملهدایا-

.دریافتنحوهتوزیع،

...ومهدکودکشاملهزینهکمک- نحوهدریافت،تاریخمبلغ،هزینه،کمکعنوان:

.دریافت

.دریافتنحوهدریافت،تاریخمبلغ،عنوان،:...ولباسوجه-

توزیع،تاریخاقالم،تعدادیامقدار،سبداقالمسبد،عنوان...:ورمضانیهشاملسبدکاال-

.دریافتنحوه
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 ها رستوران و اقامت بخش گردشگری، -3-3-4

باغاتمصطفوی،دکتررفاهیوریحیتفمجتمعتهران،قشم،مهمانسرایازبرداریبهرهسوابق-

.ویالیااتاقیاواحدتعدادپایان،تاریخشروع،تاریخ...:و

قوامنارنجستانموزهرستورانرفاهی،وفرهنگیمجتمعازبرداریبهرهسوابق- دفعات:

.هامراسمیارانه،بدونویارانهبابرداریبهرهتعدادبرداری،بهره

هایطرفوهادانشگاهسایر...واقامتیامکاناتازاستفادهبرایصادرههاینامهمعرفیسوابق-

.نظرموردخدماتواحد،تعدادنفرات،تعدادپایان،تاریخشروع،تاریخ:تهاتروقرارداد

نفراتتعدادپایان،تاریخشروع،تاریخ:زیارتیوسیاحتیوتفریحیاردوهایدرشرکتسوابق-

(یارانهبدونویارانهبا)


  مددکاری و مشاوره درمان، سالمت، بخش -3-3-5
دهانشنوایی،بینایی،فشارخون،وزن،قد،سن،:آنانیکدرجهوابستگانوکارکنانجسمیسالمت-

قند،چربی،بدنی،اسکلتعضو،نقصومعلولیت،(الغریوچاقی)بدنیتودهقلب،وضعیتدندان،و

،(...والکلمخدر،موادسیگار،)اعتیادسابقهبستری،،بیماریفامیلیای،هدورآزمایشاتومعاینات

.و..مهمجراحیاعمال...(هاوسرطانمغزی،عروقی،وقلبی)هایمهمبیماری

.انتخابیسطحوتکمیلیپایه،:بیمهوضعیت-

.روانیوهایروحیبیماریسابقهروانی،سالمتوضعیت:روانیسالمت-

.نامهتفاهمیاقراردادطرفمراکزبهمراجعهسوابق-

.هاکارگاههاودورهدرشرکتسوابق-

روابطروانی،اختالالترفتاری،اختالالتطالق،ازدواج،آموزشی،وتحصیلی:عمومیمشاوره-

....وشغلیخانوادگی،

.قضاییوحقوقیمشاوره-

.قضاییوحقوقیحمایت-


 ها و تسهیالت مالی و اعتباری بخش وام -3-3-6

محلدریافت،وضعیت،تعداداقساط،تاریخدریافتمبلغ،،:نوعواموام-


 های سازمانیبخش مسکن و خانه -3-3-7

نشانیزیربنا،وضعیتمالکیت،مسکن:نوع،

شمارهواحدتاریخپایان،تاریخشروع،خانهسازمانی:مکان،

وضعیتپروژهعاونی،نامپروژه،پروژهمسکونی:نامت

وضعیتتعداداقساط،تاریخدریافت،مبلغ،منبعوام،واممسکن:نوعوام،
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کارکنان  رفاه و سالمت فیلدهای اطالعاتی پرتال جامع رفاهی و شناسنامه -3-3-8

 دانشگاه شیراز

اطالعات...وپایهوگروهسنوات،سازمانی،پستاستخدامی،رابطهبهمربوطهایداده -

 (الکترونیکپستهمراهثابتتلفن)تماس

 و...کاراضافهمزایا،پایه،حقوق)دستمزدوحقوقبهمربوطهایداده -

مندیعالقهجنس،سن،،مادروپدرفرزندان،همسر،)تکفلتحتبهمربوطهایادهد -

 و...توانمندیتحصیلی،وضعیت

ها،معلولیتخاص،هایبیماریسالمت،یشپاجسمی،وضعیت)درمانیوسالمتهایادهد -

مراجعهتکمیلیبیمهپایه،بیمهقضاییوحقوقیحمایتروانیسالمتمددکاری،ومشاوره

 و...نامهتفاهمیاقراردادطرفمراکزبه

درشرکتتمرینات،وهادورهدرشرکتمندی،عالقه)بدنیبدنیتربیتوورزشهایداده -

 و...مسابقاتدرشرکت،(و...پیماییکوهوراهپیماییاستخر،)استعمومیهایبرنامه

ملکی،)مالکیتوضعیت،...(وویالییآپارتمانی،مسکننوع)مسکنوزمینهایداده  -

  زمین...وزیربنانشانی،سازمانی،خانهاجاره،

 و...یمه،بمالکیت،مدل،،تعداد،نوع)نقلیهوسیلهوخودروبهمربوطهایداده -

توسطپایانوشروعتاریخزمان،مدت)اردوهاوهاتورواقامتیاماکنازاستفادههایاده  -

 دانشگاهسایریاشیرازدانشگاهاختیاردراماکن

اده  - هایصندوقها،بانکتسهیالتودیعه،خریدوام،تسهیالتوامبهمربوطهای

 ...واقساطت،دریافتاریخمبلغ،شامل...والحسنهقرض

 (و...دریافتتاریخنوع،مقدار،یامبلغ...)وکاالسبدوهابنبهمربوطهایداده -

نوع)فراغتاوقاتوهنریفرهنگیهایبرنامهوهاکالسدرشرکتبهمربوطهایداده -

 پایانوشروعتاریخبرداریبهرهمدتخدمت،

 (و...حادثهمایهسروعمربیمهها)بیمهبهمربوطهایداده -

تعداددفعات،تعدادها)رستورانورفاهیفرهنگیمجتمعازاستفادهبهمربوطهایداده -

و...(استفادهومبلغاستفاده،میزانتخفیفدریافتشدهتاریخنفرات،

 

 خدمات سالمت و رفاه کارکنان دانشگاه شیراز کارت هوشمند -3-4
 مقدمه

حفظونگهداشتنیرویانسانیتوانمنددانشگاهشیراز،داشتنیککارهایمؤثردریکیازراه

نظامخدماترفاهیکاراواثربخشاست.برخورداریازایننظام،عالوهبرافزایشرضایت،انگیزه

میهیأتوغیرعلمیهیأتقسازمانیاعضایوتعل تواندعاملبسیارمؤثریدرعلمیدانشگاه،
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خبهوبااستعداددرجذبدانشگاهشیرازباشد.کارایینظامخدماتگرایشوتمایلداوطلبانن

ئهخدماترفاهیرفاهیبهمفهومبهرهبرداریبهینهازمنابعمالیوسایرامکاناتدانشگاهدرارا

اثر و کارکنان خواستهبه و نیازها به توجه مفهوم به نیز بخشی اعضای وعلمیهیأتهای

باشد.ارائهخدماترفاهیمیعلمیدرطراحیوهیأتغیر

علمیهیأتوغیرعلمیهیأتطرحپیشنهادیاعطایکارتهوشمندخدماترفاهیبهاعضای

دانشگاهشیرازدرراستایارتقایکاراییواثربخشیخدماترفاهیاست.ارتقایکاراییخدمات

برداریبرونسپاری،بهرهگریورفاهیازطریقاستفادهبهینهازمنابعوامکانات،کاهشتصدی

ترتوزیعمناسبجوییناشیازمقیاستوسطبخشخصوصیدرارائهخدمات،ازتخصصوصرفه

هایمربوطبهخدماترفاهیو...هاوکمکتریارانهخدماترفاهیدرسطحشهر،توزیععادالنه

فردی)سن،جنسیت،بخشیخدماترفاهیازطریقتوجهبهخصوصیاتیابد.ارتقایاثرتحققمی

پستو خواستهوضعیتسالمت، نیازها، خانوادگی)وضعیتجایگاهسازمانی، ،)... عالیقو ها،

تأهل،تعدادفرزندان،وضعیتسنیوجنسیتفرزندانو...(،پراکندگیجغرافیاییمحلکارو

درعلمیهیأتوغیرعلمیهیأت...اعضایسکونتدرسطحشهر،میزاندرآمد،وسیلهنقلیهو

هایابد.باعنایتبهمتفاوتبودناینخصوصیاتوویژگیطراحیوارائهخدماترفاهیتحققمی

،اعطایکارتهوشمندخدماترفاهیدانشگاهشیرازعلمیهیأتوغیرعلمیهیأتدربیناعضای

وطهبتواندنوع،هایمربسازدکههرفردباتوجهبهخصوصیاتوویژگیاینامکانرافراهممی

میزان،زمانومکاناستفادهازخدماترفاهیموردنظرخودرابااینکارتانتخابومدیریت

نماید.

یینارسایمربوطهدارایهاارانهیعیوتوزیدرارائهخدماترفاهرازیدانشگاهشیروشکنون

هاارانهیعادالنهعیزازجملهعدمتویاستکهموجببروزمشکالتمختلفیواشکاالتمتعدد

ارانهیند،ینمایاستفادهمشتریارائهشدهبیازخدماترفاهیفیوکیکهازنظرکمی)کارکنان

کمترایوکنندیمختلفازخدماتاستفادهنملیکهبهدالیوکارکنانکنندیمافتیدریشتریب

تیریکارکناندرمدیافوآزاد(وعدمانعطشوندیمحروممارانهیافتیازدرکنند،یاستفادهم

یانبعدمسافتازمکانارائهخدمت،ناهمخو،یشخصقهیسللیکهبدالی)کارکنانیخدماترفاه

مال،یزمان تمکن خدماترفاهیعدم از ... نمیو درند،ینمایاستفاده محرومارانهیافتیاز

اشوندیم است. شده حذفکارکردهانی( مانندیاترفاهخدمیمشکالتموجبکاهشو

و...شدهاست.یوربهره،یتعلقسازمانزش،یانگ

بنابرایناعطایکارتهوشمندخدماترفاهیبهکارکنانعالوهبرحذفمشکالتذکرشده،

ترکارکنانها،امکانبهرهبرداریگستردههاوکمکمزایاییمتعددیازجملهتوزیععادالنهیارانه

دادنحق ارتقایازخدماترفاهی، برداریازخدماترفاهی، بهره انتخابوآزادیعملدر

اینکارتقابلیتجایگزینیبامندیشغلیایجادخواهدکرد.وری،افزایشانگیزهورضایتبهره

هیدانشگاهشیرازرانیزدارد.کارتفعلیمجتمعفرهنگیورفا
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 اعتبار کارت هوشمند خدمات رفاهی تأمینمنابع مالی  -3-4-1

گردد:هایشمارهیکودوزیرپیشنهادمیاعتباراینکارتبهشرحجدولتأمیندومنبعبرای
 

 دانشگاه شیراز علمیهیأتو غیر علمیهیأتها، هدایا و درآمدهای مربوط به خدمات رفاهی اعضای یارانه :1-3جدول 

 مبلغ سالیانه عنوان ردیف
سهم اعضای 

 (1) علمیهیأت

سهم اعضای 

 (2) علمیهیأتغیر
 )ارقام: هزار ریال( توضیحات

1
برمجتمعیارانهرستورانوبیرون

فرهنگیرفاهی
باشد.هزارریالمی2.200.000یارانهماهیانه26.400.00010.706.75015.693.250

98براساستخصیصسال512.4000512.000هدیهروززن2

98ستخصیصسالبراسا790.8000790.800هدیهروزمرد3

98براساستخصیصسال2.172.00002.172.000هدیهروزکارمند4

98براساستخصیصسال1.430.0001.430.0000هدیهروزمعلم5

5.040.0002.044.0162.995.984درآمداجارهمجتمعآموزشیدانشگاه6
اجارههرماهچهارصدوبیستمیلیونریالپیشنهاد

د.گردمی

گردد.اجارههرماههشتادمیلیونریالپیشنهادمی960.000389.336570.664درآمداجارهمهدکودکدانشگاه7

8
درآمدحاصلازمهمانسرا)تهران،قشم

واردوگاهدکترمصطفوی(
4.200.0001.703.3472.496.653

معادلیکبرابردرآمدسالیانه)باتوجهبهاینکه

یکمترازنصلقیمتواقعیاست(هایقطعقیمت

  25.231.751 16.273.449 41.505.200 جمع 

(محاسبهشدهاست.%40.6)-3-3براساسدرصدذکرشدهدرجدولشمارهعلمیهیأتسهماعضای

(محاسبهشدهاست.%59.4)-3-3براساسدرصدذکرشدهدرجدولشمارهعلمیهیأتسهماعضایغیر

 
 دانشگاه شیراز علمیهیأتو غیر علمیهیأتها، هدایا و درآمدهای مربوط به خدمات رفاهی اعضای انهیار: 2-3جدول 

 مبلغ سالیانه عنوان ردیف
سهم اعضای 

 (1) علمیهیأت

سهم اعضای 

 (2) علمیهیأتغیر
 توضیحات )ارقام: هزار ریال(

1
پاداشپایانسال

)معادلدوماهحقوقومزایایمستمر(
85.303.683085.303.683

نامهآیین8ازپیوستشماره6براساسماده

)پیوستشمارهیک(علمیهیأتاستخدامیاعضایغیر

2.728.4402.728.4400علمیهیأتحقمسکناعضای2
نامهآیین4ازپیوستشماره1ماده4براساسبند

)پیوستشمارهدو(علمیهیأتاستخدامیاعضای

25.000.000025.000.000آمداختصاصیدانشگاهپنجدرصددر3
نامهمالیاتیازپیوستشمارهیکآیین5براساسماده

ومعامالتی)پیوستشمارهسه(

  25.231.751 16.273.449 41.505.200 جمع 

(محاسبهشدهاست.%40.6)-3-3براساسدرصدذکرشدهدرجدولشمارهعلمیهیأتسهماعضای

(محاسبهشدهاست.%59.4)-3-3براساسدرصدذکرشدهدرجدولشمارهعلمیهیأتیغیرسهماعضا

 

برایمحاسبهعلمیهیأتوغیرعلمیهیأتاطالعاتمربوطبهتعدادودرصدشاغلیناعضای

سهمهریکازدوگروهدردرآمدهایمربوطبهخدماتمشترکدرجدولشمارهیکبهشرح

باشد.جدولشمارهسهمی


 دانشگاه شیراز علمیهیأتو غیر علمیهیأتتعداد و درصد اعضای : 3-3جدول 

 درصد به کل شاغلین تعداد اعضای شاغل نوع استخدام

%71540.6علمیهیأتاعضای

%1.04859.4علمیهیأتاعضایغیر

%1.763100جمع
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و  یعلمهیأت یااعض یسرانه کارت هوشمند خدمات رفاهنحوه محاسبه و  -3-4-2

 رازیدانشگاه ش یعلمهیأتریغ

بهشرحعلمیهیأتوغیرعلمیهیأتسرانهسالیانهوماهیانهاینکارتباتوجهبهتعداداعضای

باشد.جدولشمارهچهارمی


 دانشگاه شیراز علمیهیأتو غیر علمیهیأتسرانه مبلغ کارت هوشمند خدمات رفاهی اعضای  :4-3جدول 

 امنوع استخد
جمع سهم از جدول شماره یک 

 ها، هدایا و درآمدها()یارانه

جمع سهم از جدول شماره دو 

 مالی( تأمین)سایر منابع 
 مجموع هر دو سهم

و  علمیهیأتسرانه اعضای 

 (2( و )1) علمیهیأتغیر

 ماهیانه سالیانه

16.273.4492.728.44019.001.88926.5762.215علمیهیأتاعضای

25.231.751110.303.683135.535.434129.32810.777علمیهیأتغیرایاعض

 7.305 87.656 154.537.323 113.032.123 41.505.200 جمع

محاسبهشدهاست.(12،سرانهسالیانهوماهیانه)تقسیمبرعلمیهیأتنفرعضو715باتوجهبه-1

(محاسبهشدهاست.12هسالیانهوماهیانه)تقسیمبر،سرانعلمیهیأتنفرعضوغیر1048باتوجهبه-2



باتوجهوضعیتتاهلوتعدادفرزندانعلمیهیأتریوغعلمیهیأتیاعضااینمبلغبرای

،متاهلینبادوفرزند%90،متاهلینبایکفرزند%85،متاهلینبدونفرزند%75برایمجردین

بیشتر95% ،محاسبهوبهصورتماهیانهیافصلیبهکارت%100ومتاهلینباسهفرزندیا

باتوجهبهضرایبمذکور،مبلغسرانهکارتهوشمندشود.هوشمندخدماترفاهیآنانواریزمی

باشد.رفاهیبهشرحجدولشمارهپنجمی


 اه شیرازدانشگ علمیهیأتو غیر علمیهیأتسرانه مبلغ ماهیانه کارت هوشمند خدمات رفاهی اعضای  :5-3جدول 

 بر اساس وضعیت تأهل و تعداد فرزندان
ارقام:هزارریال

 متأهل با سه فرزند متأهل با دو فرزند متأهل با یک فرزند متأهل مجرد نوع استخدام

1.8702.1202.2452.3692.492علمیهیأتاعضای

8.98510.18310.78211.38111.980علمیهیأتاعضایغیر

   154.537.323 113.032.123 41.505.200 جمع



و  علمیهیأتمات رفاهی اعضای ها و خدمات کارت هوشمند خدقابلیت -3-4-3

 دانشگاه شیراز علمیهیأتغیر

گردد:هاوکارکردهایزیردرطراحیاینکارتپیشنهادمیقابلیت

 امکانشارژموردی،ماهیانهوفصلیوجودداشتهباشد. -

 ریقدرگاهالکترونیکیسامانهخدماترفاهیوجودداشتهباشد.امکانواریزبهکارتازط -

امکانبرداشتموردیازکارتازطریقسیستمحقوقودستمزددانشگاهشیرازوجود -

 داشتهباشد.
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دستگاه - طریق پرداختاز کارتخوان)امکان داشتهposهای مخصوصکارتوجود )

 باشند.

 داشتهباشد.امانارسالپیامکواریزوبرداشتوجود -

 هاوجودنداشتهباشد.هاوکارتامکانبرداشتیاانتقالوجهنقدازکارتبهسایرحساب -



ها،وهایموجوددانشگاه،بانکهاتوسطکارتپذیریارائهاینقابلیتشودامکانپیشنهادمی

 هامانندشهرداری،ادارهبرقو...بررسیشود.سایردستگاه

 گردد:توسطاینکارتبهشرحزیرپیشنهادمیخدماتقابلارائه

هایتفریحیواقامتیورفاهیدانشگاهشیرازوسایرمراکزوطرفمهمانسراهاومجتمع -

 قرارداد.

هایدانشگاهشیرازوسایرمراکزطرفبرهاوفستفودهاوغذاخوریها،بیرونرستوران -

 قرارداد.

 مراکزفروشگاهیطرفقرارداد.فروشگاهتعاونیمصرفدانشگاهوسایر -

 دانشگاهشیرازوسایرمراکزآموزشیطرفقرارداد.مهدکودکمجتمعآموزشیو -

 هایطرفقراردهایورزشیوآبیدانشگاهشیرازوسایرمجموعهمجموعه -

 هایتکمیلی،عمروسرمایهوشخصثالثو...بیمه -

 سایرمراکزطرفقرارداد. -



 تکمیلی نکات و مالحظات -3-4-4

گردد:نکاتومالحظاتتکمیلیبهشرحزیرپیشنهادمی

تخفیفرستورانو%20توانندازشاغلدانشگاهمیعلمیهیأتوغیرعلمیهیأتاعضای -

برمجتمعفرهنگیرفاهیکارکناندانشگاهبدونمحدودیتدفعاتمراجعهوتعدادبیرون

 نفراتاستفادهنمایند.

هایرستورانتوانندهمانندگذشتهازتخفیفشرکتیدانشگاهمیبازنشستگانوکارکنان -

 رفاهیکارکناندانشگاهشیرازاستفادهنمایند.–برمجتمعفرهنگیوبیرون

توانندهمانندگذشتهشاغلوبازنشستهدانشگاهمیعلمیهیأتوغیرعلمیهیأتاعضای -

رفاهی–یرامکاناتمجتمعفرهنگیهاوساها،برگزاریمراسمهایرزروسالنازتخفیف

 کارکناندانشگاهشیرازاستفادهنمایند.

هایتوانندازتخفیفشاغلوبازنشستهدانشگاهمیعلمیهیأتوغیرعلمیهیأتاعضای -

 دانشگاهاستفادهنمایند.مهدکودکمدیرهمجتمعآموزشیوهیأتمصوب
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هایتوانندازتخفیفتهدانشگاهمیشاغلوبازنشسعلمیهیأتوغیرعلمیهیأتاعضای -

درخصوصمهمانسراها دانشگاه ...مصوبشورایعالیرفاه اقامتیو مراکز دانشگاهو

استفادهنمایند.






 تهیه کنندگان:

 
 ابراهیم حافظی

 مدیر امور اداری

 

 

 

 فرهاد کاشانی پور

 مشاور معاونت اداری و مالی

 

 

 

 علی اکبر عوض پور

 و پشتیبانی مدیر امور عمومی

 

 

 

 دکتر احمد طالب نژاد

 سرپرست تیم تدوین سند رفاهی
 

 

 

 

 

 میثم مظلومی

 رئیس اداره رفاه و بیمه
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 دانشگاه شیرازدانشکده کشاورزی طرح ایجاد مجموعه تفریحی و رفاهی  -3-5
مشغلهدردنیاییزندگیمی مکانکنیمکهروزمرگی،شلوغیوهیاهو، نتهایسکوهایزیاد،

اضطراببستهوبی استرسو معرضبیماریروح، در را روحما جسمو ... وهایمتعددو ها

هایطبیعیبههمراهفرسودگیشدیدقراردادهاست.گذراندناوقاتیهرچنداندکدرمحیط

تواندتاحدودزیادیموجبکاهشفرسودگیوافزایشسرزندگیوشادابیخانوادهوبستگانمی

محیططبیعیاستکهبرایجسمو مجموعهتفریحیورفاهیدانشگاهشیراز، روحماشود.

برداریخانوادهبزرگدانشگاهبااهدافیمانندتقویتوتحکیمبنیانخانواده،افزایشتحرکبهره

لذتبردنازمواهبطبیعی، ارتقایتعلقبهدانشگاه، ونشاطاعضایخانوادهبویژهکودکان،

گردد.املاجتماعیویادگیری،استراحتوآرامشجسموروانو...ایجادمیافزایشتع


 مشخصات و موقعیت مجموعه

الیهضلعجنوبشرقیدانشکدهکشاورزیواینمجموعهبهمساحتحدودسههکتاردرمنتهی

می واقع روان و اعصاب بیمارستان تمجاور وجود مانند خصوصیاتی باشد. ورزشی،أسیسات

ورداریازهوایمطبوع،دارابودنبرقوآبوگاز،فضایاختصاصیوایمن،فاصلهمناسببرخ

هایاینمکانبرایتبدیلشدنبهمجموعهتفریحیتاشیرازودسترسیآسانوسریعازمزیت

باشد.ورفاهیدانشگاهشیرازمی


 ها و امکانات مورد نیاززیرساخت

هایمجموعهترمیموتکمیلدیواروحصار-1

هاوآقایانهایبهداشتیخانمایجادسرویس-2

طراحیوایجادتعدادیآالچیقدومنظورهتابستانهوزمستانه-3

هاروشنایی،نورپردازیوبرقآالچیقتأمین-4

هاطراحیوایجادمسیرهایعبورداخلمجموعهودسترسیبهآالچیق-5

ایجادسیستمصوتیدرباغ-6

هاایجادمسیرهایچرخشآبجاریدرمحوطهآالچیق-7

شاپوفستفودایجادکانکسیاساختمانفروشگاهی،کافی-8

هاومحوطهمجموعههایزبالهدرکنارآالچیقاستقرارسطل-9

هاایجادباربیکیودرکنارآالچیق-10

هاایجادمحوطهبازیبچه-11

درختکاریوایجادفضایسبز-12

ایجاددریاچهمصنوعی-13

ادفضاهایتفریحیوورزشیتکمیلیایج-14
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 برداریبرداران و نحوه بهرهبهره

علمیهیأتباشد.اعضایمجموعهتفریحیورفاهیزیرنظرادارهرفاهکارکناندانشگاهشیرازمی

علمیشاغلوبازنشستهدانشگاهمیهیأتوغیر با پرداختهزینهتوانندازطریقسامانهسوفا

شببرایخانواده12صبحتا8بردارینسبتبهرزرووآالچیقبرایروزهایهفتهازساعتبهره

نفربرایهرآالچیقاقدامنمایند.10ووابستگانتاحداکثر



 برداریسازی و بهرهآماده فرآیند

کسبموافقتدانشکدهباواگذاریزمینبهادارهرفاهکارکنان-1

رئیسهدانشگاههیأتمجوزایجادمجوعهتفریحیورفاهیدانشگاهشیرازازکسب-2

هاوامکاناتموردنیازساختایجادزیر-3

رسانیبهکارکنانبارگذاریاطالعاتدرسامانهسوفاواطالع-4

)بهره-5 دانشگاه کارکنان بهبرداری امکان ظرفیت وجود و صالحدید صورت برداریرهدر

(ازخدماتمجموعه.نوعموممردمدانشجویا



 سایر موارد

توانندباهماهنگیادارهرفاهکارکناندرروزهایعادیهفتهبهصورتهایدانشگاهمیواحد-1

گروهیازامکاناتمجموعهاستفادهنمایند.

گذاربخشخصوصیبرایساختویامدیریتواجارهمجموعهباامکانواگذاریبهسرمایه-2

لویتوتخفیفویژهبرایبهرهبرداراندانشگاهیباهماهنگیادارهرفاهکارکنانوجوددارد.او

امکانارائهخدماتبیرونبروسرونهاروشامدرمجموعهباتخفیفویژهمجتمعرفاهیبرای-3

کارکناندانشگاهوجوددارد.

شب(و12تا4بعدازظهرو4تاصبح8برداریکارکناندانشگاهدرنصفروز)امکانبهره-4

 هایگرموسردوجوددارد.برداریمتناسببافصلهمچنینبهره
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 نقشه مجتمع تفریحی رفاهی کارکنان دانشگاه شیراز
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 طرح ایجاد باغ خانواده دانشگاه شیراز -3-6
 مقدمه

مشغلهدردنیاییزندگیمی مکانهایزیکنیمکهروزمرگی،شلوغیوهیاهو، هایسکونتاد،

استرسواضطراب درمعرضبیماریبستهوبیروح، را وهایمتعددو...جسموروحما ها

هایطبیعیبههمراهفرسودگیشدیدقراردادهاست.گذراندناوقاتیهرچنداندکدرمحیط

یوشادابیتواندتاحدودزیادیموجبکاهشفرسودگیوافزایشسرزندگخانوادهوبستگانمی

برداریخانوادهجسموروحماشود.باغخانوادهدانشگاهشیراز،محیططبیعیاستکهبرایبهره

افزایشتحرکونشاطاعضای اهدافیمانندتقویتوتحکیمبنیانخانواده، بزرگدانشگاهبا

افز مواهبطبیعی، لذتبردناز دانشگاه، ارتقایتعلقبه کودکان، بویژه ایشتعاملخانواده

گردد.اجتماعیویادگیری،استراحتوآرامشجسموروانو...ایجادمی



 مشخصات و موقعیت باغ

خانجنگلیمترمربعواقعدرقصردشتخیابانمیرزاکوچک000/8اینباغبهمساحتحدود

عباشدکهدرحالحاضرمتعلقبهمجتممی2/32فرعی32)باالترازفلکهقصردشت(کوچه

آموزشیدانشگاهشیرازاست.خصوصیاتیمانندوجودجویآبجاریدائمی،همجواریباباغات

قصردشت،برخورداریازآرامشوهوایمطبوع،دارابودنبرقوآبشهری،فضایاختصاصیو

دارومناسب،قرارگرفتندرمناسببهدلیلقرارگرفتندرانتهایکوچهبنبست،درختانسایه

هایاینباغبرایتبدیلشدنبهباغخانوادهدهشهریودسترسیآسانوسریعازمزیتمحدو

باشد.دانشگاهشیرازمی



 ها و امکانات مورد نیاززیرساخت

طراحی-3هاوآقایانایجادسرویسبهداشتیخانم-2ترمیموتکمیلدیواروحصارهایباغ-1

روشنایی،نورپردازیوبرقتأمین-4بستانهوزمستانهآالچیقدومنظورهتا15الی10وایجاد

ایجادسیستم-6هاطراحیوایجادمسیرهایعبورداخلباغودسترسیبهآالچیق-5هاآالچیق

ایجادکانکس-8هاایجادمسیرهایچرخشآبجاریدرباغبویژهکنارآالچیق-7صوتیدرباغ

هاوزبالهدرکنارآالچیقهایاستقرارسطل-9فودستشاپوفیاساختمانفروشگاهی،کافی

هاایجادمحوطهبازیبچه-11هاایجادباربیکیودرکنارآالچیق-10محوطهباغ



 برداریبرداران و نحوه بهرهبهره

توانندازطریقسامانهسوفاشاغلوبازنشستهدانشگاهمیعلمیهیأتوغیرعلمیهیأتاعضای

هزارتومانبرایهرروز(نسبتبهرزرووآالچیق10برداری)پیشنهادیهزینهبهرهباپرداخت
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نفربرای10شببرایخانوادهووابستگانتاحداکثر12صبحتا8برایروزهایهفتهازساعت

%مبلغراافزایشداد.50توانتامیهرآالچیقاقدامنمایند.درروزهایتعطیل



 ی و بهره برداریسازآماده فرآیند

کسبمجوزایجادباغ-2کسبموافقتمجتمعآموزشیباواگذاریباغبهادارهرفاهکارکنان-1

هاوامکاناتموردایجادزیرساخت-3خانوادهدانشگاهشیرازازشهرداریشیرازوستادباغات

برداریکارکنانبهره-5بارگذاریاطالعاتدرسامانهسوفاواطالعرسانیبهکارکنان-4نیاز

برداریعمومی(ازخدماتباغ.دانشگاه)ودرصورتصالحدیدووجودظرفیتامکانبهره



 سایر موارد

می-1 روزهایخمجتمعآموزشیدانشگاه باغدر رزرو آنبرایبرپاییاردویتواندبا اصاز

آموزیاستفادهنماید.دانش

خصوصیبرایساختویامدیریتواجارهباغبااولویتامکانواگذاریبهسرمایهگذاربخش-2

برداراندانشگاهیوجوددارد.وتخفیفویژهبرایبهره

امکانارائهخدماتبیرونبروسرونهاروشامدرباغباتخفیفویژهمجتمعرفاهیبرای-3

کارکناندانشگاهوجوددارد.

شب(و12تا4بعدازظهرو4صبحتا8فروز)برداریکارکناندانشگاهدرنصامکانبهره-4

هایگرموسردوجوددارد.برداریمتناسببافصلهمچنینبهره
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 سامانه جامع خدمات یکپارچه سالمت و رفاه کارکنان دانشگاه شیراز -3-7




 خدمات یکپارچه سالمت و رفاه کارکنان دانشگاه شیراز
تصویر امکانات، اقامتی و رفاهی 

ری( مانند مجتمع فرهنگی، )عبو

مجتمع اقامتی مصطفوی ، 

 مهمانسرای تهران، قشم و ...
 صفحه اصلی مدیریت امور اداری 1399دی ماه  16سه شنبه 

 ورزش ساختار سازمانی
سالمت 

 و درمان
 ها و کاالهابن گردشگری فرهنگی و هنری بیمه مسکن وام



اخبار









هاسایراطالعیهسایراخبار





سامانهوام
سامانهبیمه

تکمیلی
سامانهسوفا

سامانهپیشنهاد،

انتقادونظرسنجی


تعاونیمصرف

کارکنان

لینکتصویرباتصویربالینکتصویربالینکتصویربالینکتصویربالینک


مهمانسرایمهمانسرایقشم

تهران

مجتمعفرهنگیو

رفاهیدکترمصطفوی

مجتمعفرهنگی

ورفاهی

هایتعاونی

مسکن

تصویربالینکتصویربالینکتصویربالینکتصویربالینکتصویربالینک


سامانهاتوماسیون

اداری


سامانهآموزشیو

پژوهشی
سامانهتغذیه

رفاهیستاد

وزارتعلوم
هتلپردیسان

تصویربالینکتصویربالینکتصویربالینکتصویربالینکتصویربالینک





اطالعیهها
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هافهرست
هادورهورزشساختارسازمانی

تمریناتهااطالعیهرئیسادارهرفاهکارکنان

مسابقاتهاومقرراتنامهآیینکارکنان

ورزشعمومیرئیسعلمیهیأتیستادرفاهیاعضا

سایرخدماتکارکنان


گذاریعمروسرمایهبیمهمسکنهابانکوام

شخصثالثاطالعیههاتعاونیهااطالعیههاصندوقهااطالعیه

بدنههاومقرراتنامهآیینوامخریدهاومقرراتنامهآیینهاومقرراتنامهآیین

دماتسایرخخدمات

خدمات

وامودیعه

خدمات

مسئولیت

سوزیآتشخانهسازمانی

سایرخدماتسایرخدمات


















های ها از زیر ساختبرداری مشترک دانشگاهطرح ایجاد و بهره -3-8

 گردشگری و اقامتی
هایگردشگریواقامتیدرراستایتهااززیرساخبرداریمشترکدانشگاهطرحایجادوبهره

تحققاهدافزیرمطرحگردیدهاست:

ومناطقتوسعهخدماتگردشگریواقامتیبیشترومناسب-1 تربهدانشگاهیاندرشهرها

هدفگردشگری

هایگردشگریواقامتیایجادشدهتوسطچندینبرداریکاملوحداکثریازظرفیتبهره-2

دانشگاه

سبدکاالهااماکنسایردانشگاهگردشگریمراسمتقدیرفرهنگیوهنری

هاهاوکمکهزینهبنهاوکاالهابنتورهاواردوهاهااطالعیههاجشنهااطالعیه

هدایاهااطالعیههتلپردیسانهاومقرراتنامهآیینمراکزفرهنگیهاومقرراتنامهآیین



خدمات

مسابقات

خدمات

تعاونیمصرفهاومقرراتنامهآیینسایرخدمات

سایرخدماتخدماتمحتواها

سایرخدمات

بیمهپایهسالمتودرمان

بیمهتکمیلیهاعیهاطال

خدماتمشاورههاومقرراتنامهآیین



خدمات

مراکزدرمانی

قطعهدارالرحمه

سایرخدمات
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رویکردمشارکتیدرایجادمراکزتروباالترازمنابعمحدوددانشگاهریمناسبوبهره-3 با ها

اقامتیوگردشگری

هاینگهداریاستفادهازمنافعناشیازاقتصادمقیاسدرنیرویانسانیخدماتیوتأمینهزینه-4

ومراکزاقامتیوگردشگری



هایزیرقابلانجاماست:اینطرحبهروش

أسیسشرکتسهامیخاصبامشارکتمالیچندیندانشگاهبهمنظورخریدیاساختوت-1

برداریازمراکزاقامتیوگردشگریدرشهرهاومناطقهدفگردشگریبهره

هاوتعهداتآنها)زمین،مجوزها،ساختومشارکتچندیندانشگاهوتعیینوتقویمآورده-2

ساختوتقسیممنافعیاواگذاریواحدهایاقامتیساختهشده...(درقالبیکقراردادمشارکت

هاهایهریکازدانشگاههابراساسآوردهبیندانشگاه

تردرترومناسبمشارکتچنددانشگاهدرخریدیاساختمراکزاقامتیوگردشگریبزرگ-3

سازخریدیاساختهاپشهرهاومناطقهدفگردشگریوتقسیمواحدهایاقامتیبیندانشگاه

 ها.براساسسهممشارکتهریکازدانشگاه
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 فصل چهارم 

 خدمات ورزش و تربیت بدنی


 مقدمه -4-1
.دیگردیمستندسازیبدنتیخدماتارائهشدهدربخشورزشوتربفرآیندفصلابتدانیدرا

جیونتاهیتهیاهبخشپرسشنامنیکارکنانازخدماتاتیرضازانیازمیسپسبهمنظورآگاه

،بخشنیهادرادانشگاهریباخدماتساییآشنایدرادامهبرا.دیاستخراجوارائهگردانیپاسخگو

یمربوطیهاتیساهاوومراجعهبهسامانههاارائهشدهبااستفادهازکاربرگدانشگاهماتخد

شدهتوسطکارگروهمربوطهدرنیتدویاتیبرنامهعملزیدرانتهان.آوردهشدهاستوییشناسا

.استدهیبرنامهارائهگردنیایهابههمراهشناسنامهپروژهرازیسالمتورفاهدانشگاهشیشورا

 

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

 عنوان:

برگزاریمسابقاتتیمیداخلی)لیگ(

 هدف:

کارکناندانشگاهشیرازدروحیهنشاطوشادابیفعالیتورزشیوسرگرمیوایجادر

 خدمت گیرندگان:

کلیهاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیشاغلوبازنشستهدانشگاهشیراز

باشد(می)منظورازعضو،اعضایرسمی،پیمانی،قراردادیوشرکتی

 خدمت دهندگان:

 ادارهرفاهکارکنان-مدیریتتربیتبدنیدانشگاهشیراز

 ایط دریافت خدمت:شر

تواننددرصورتداشتنشرایطاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیدارایحکماستخدامی،می

نامهاستخدامیاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمی،دراینمسابقاتالزموباتوجهبهآیین

شرکتنمایند.

 شرح مراحل دریافت خدمت:

صویبقوانینحاکمبرمسابقاتریزیاولیهوتها،برنامهتشکیلکمیته .1

هاوبررسیمدارکبتنامتیمث .2

کشیمسابقاتهماهنگیوقرعه .3
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برگزاریمسابقات .4

اعالمنتایجمسابقات .5

اهدالوحوجوایزمسابقات .6

 :ازین مدارک

معرفینامهازواحداعزامی .1

4*3یکقطعهعکس .2

کارتبیمهورزشی .3

 مدت زمان انجام کار:

ماه(انجاممیشود.6هتدریجیبودندرطولسال)حدوداینفرایندباتوجهب



 مسابقات انفرادی -4-2-2

 عنوان:

برگزاریمسابقاتانفرادی

 هدف:

کارکناندانشگاهشیرازدرفعالیتورزشیوسرگرمیوایجادروحیهنشاطوشادابی

 خدمت گیرندگان:

نشگاهشیرازکلیهاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیشاغلوبازنشستهدا

باشد()منظورازعضو،اعضایرسمی،پیمانی،قراردادیوشرکتیمی

 خدمت دهندگان:

 ادارهرفاهکارکنان-مدیریتتربیتبدنیدانشگاهشیراز

 شرایط دریافت خدمت:

تواننددرصورتداشتنشرایطاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیدارایحکماستخدامی،می

نامهاستخدامیاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمی،دراینمسابقاتهآیینالزموباتوجهب

شرکتنمایند.

 شرح مراحل دریافت خدمت:

 تصویبرشتههایانفرادیدرکمیتهورزشکارکنان -1

 اطالعرسانیمسابقات -2

 ثبتنامشرکتکنندگاندرمسابقات -3

 برگزاریمسابقات -4

 اعالمنتایجمسابقات -5

وجوایزمسابقاتاهدااحکامقهرمانی -6
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 :ازین مدارک

 کارتپرسنلی -1

کارتبیمهورزشی -2

 مدت زمان انجام کار:

اینفرایندباتوجهبهتدریجیبودندرطولسال)حدوددوماه(انجاممیشود.



 های عملی کالس -4-2-3

 عنوان:

برگزاریکالسهایعملی

 هدف :

کارکناندانشگاهشیرازدریفعالیتورزشیوسرگرمیوایجادروحیهنشاطوشاداب

 خدمت گیرندگان:

کلیهاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیشاغلوبازنشستهدانشگاهشیراز

)منظورازعضو،اعضایرسمی،پیمانی،قراردادیوشرکتیمیباشد(

 خدمت دهندگان:

 ادارهرفاهکارکنان-مدیریتتربیتبدنیدانشگاهشیراز

 شرایط دریافت خدمت:

تواننددرصورتداشتنشرایطاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیدارایحکماستخدامی،می

نامهاستخدامیاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمی،دراینکالسهاالزموباتوجهبهآیین

شرکتنمایند.

 شرح مراحل دریافت خدمت:

برنامهریزیمکانوساعتتمرین .1

زشکارکنانمعرفیمربیتوسطکمیتهور .2

ثبتناممتقاضیان .3

شروعفرایندتمرینات .4

 :ازین مدارک

کارتپرسنلی .1

کارتبیمهورزشی .2

 مدت زمان انجام کار:

اینفرایندباتوجهبهتدریجیبودندرطولسال)هفتهایدوالیسهجلسه(انجاممیشود.
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 های تئوریک کالس -4-2-4

 عنوان:

برگزاریکالسهایتئوریک

 هدف:

کارکناندانشگاهشیرازهروزنمودناطالعاتعلمیورزشیب

 خدمت گیرندگان:

کلیهاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیشاغلوبازنشستهدانشگاهشیراز

)منظورازعضو،اعضایرسمی،پیمانیوقراردادیوشرکتیمیباشد(

 خدمت دهندگان:

 یریتتربیتبدنیدانشگاهشیرازمد–ادارهرفاهکارکنان-ادارهآموزشکارکنان

 شرایط دریافت خدمت:

تواننددرصورتداشتنشرایطاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیدارایحکماستخدامی،می

نامهاستخدامیاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمی،دراینکالسهاالزموباتوجهبهآیین

شرکتنمایند.

 شرح مراحل دریافت خدمت:

 یازسنجیدورههایآموزشیثبتن -1

 ارائهتقویمآموزشی -2

 اطالعرسانیوثبتناممتقاضیان -3

 تعیینمدرسدوره -4

 اجرایکالسها -5

صدورگواهیشرکت -6

 مدت زمان انجام کار:

اینفرایندباتوجهبهتدریجیبودندرطولسالانجاممیشود.



 رویدادهای عمومی -4-2-5

 عنوان:

 می)راهپیمایی،کوهپیماییو...(برگزاریرویدادهایعمو

 هدف:

کارکناندانشگاهشیرازدرفعالیتورزشیوایجادروحیهنشادوشادابی

 خدمت گیرندگان:

کلیهاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیشاغلوبازنشستهدانشگاهشیراز
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)منظورازعضو،اعضایرسمی،پیمانیوقراردادیوشرکتیمیباشد(

 گان:خدمت دهند

 مدیریتتربیتبدنیدانشگاهشیراز–ادارهرفاهکارکنان

 شرایط دریافت خدمت:

تواننددرصورتداشتنشرایطاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیدارایحکماستخدامی،می

نامهاستخدامیاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمی،دراینبرنامههاالزموباتوجهبهآیین

د.شرکتنماین

 شرح مراحل دریافت خدمت:

 ارائهبرنامهتوسطانجمنورزشهمگانی -1

 بررسیوتاییدتوسطکارگروهورزشکارکنان -2

 تامینبودجه -3

 مشخصنمودنسرپرستاجراییبرنامه -4

 اطالعرسانیبرنامه -5

اجرایبرنامه -6

 :ازین مدارک

کارتپرسنلی-1

کارتبیمهورزشی-2

 مدت زمان انجام کار:

دباتوجهبهتدریجیبودندرطولسالانجاممیشود.اینفراین



 پایش تندرستی -4-2-6

 عنوان:

 طرحپایشتندرستی

 هدف:

درجهتدانشگاهشیرازارزیابیوضعیتجسمانیوسالمتیوارائهمشاورهورزشیبهکارکنان

پیشگیریازامراض

 خدمت گیرندگان:

وبازنشستهدانشگاهشیرازکلیهاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیشاغل

)منظورازعضو،اعضایرسمی،پیمانیوقراردادیوشرکتیمیباشد(

 خدمت دهندگان:

 مدیریتتربیتبدنیدانشگاهشیراز–ادارهرفاهکارکنان
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 شرایط دریافت خدمت:

تواننددرصورتداشتنشرایطاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمیدارایحکماستخدامی،می

نامهاستخدامیاعضایهیأتعلمیوغیرهیأتعلمی،ازاینخدمتبهرهالزموباتوجهبهآیین

مندشوند.

 شرح مراحل دریافت خدمت:

،Body Composition،Foot Scan،Gas Analyzor،Hand Gripاینخدماتشامل:

میشودکهطیمراحلزیرارائهمیگردد:تالیجیدیقدسنج،ترازو

 ممتقاضیانطرحپایشثبتنا -1

 ارزیابیناهنجاریهایاسکلتی -2

 ارزیابیشاخصهایفیزیولوژیکی -3

 آنالیزترکیببدن -4

ارائهمشاورهوبرنامه -5

 :ازین مدارک

کارتپرسنلی -1

 مدت زمان انجام کار:

اینفرایندباتوجهبهتدریجیبودندرطولسالانجاممیشود.
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 دمات ورزش و تربیت بدنیخسنجش رضایت کارکنان از  -4-3
ارائهیبدنتیازخدماتورزشوتربرازیکارکناندانشگاهشتیرضازانیازمیبهمنظورآگاه

نیپرسشنامهدرانیاستخراجشدهازاجینتا.کارکناندادهشدبهوهیتهایپرسشنامه،شده

،خدماتسالمتورفاهگروه8نیپرسشنامهازبنیبهاگوکارکنانپاسخ.بخشآوردهشدهاست

وستیدرپنامهپرسشنیاد.کردننییخودتعیازهاینتیرادراولویبدنتیوتربشخدماتورز

.آوردهشدهاست؟؟شماره

ورزشو"باالترینمیانگینرضایتکارکنانازخدمات1جدولشمارهاطالعاتبراساس

مسابقاتورزشی)"تربیتبدنی پایینترینمیانگینمربوطبه03/4مربوطبهرضایتاز و )

(است.69/3رضایتآنانازتمریناتفوتسال)


 : میانگین و انجراف استاندارد خدمات تربیت بدنی و ورزش1-4جدول 

 آمار توصیفی

 تعداد انحراف استاندارد میانگین ورزش و تربیت بدنی

78/316/169 سانسرایگاناستخرسرپوشیده

69/333/169 تمریناتفوتسال

90/325/169 تمریناتتنیسرویمیز

87/320/169 کالسبدنسازی

90/327/169 کالسایروبیک

03/409/169 مسابقاتورزشی

80/322/169 راهپیماییوکوهپیماییعمومی




 : میانگین خدمات ورزش و تربیت بدنی 1-4نمودار 

 

3.78
3.69

3.9 3.87 3.9

4.03

3.8

ن سانس رایگا

استخر سر 

پوشیده    

تمرینات 

فوتسال

یس تمرینات تن

روی میز

کالس 

بدنسازی

کالس 

ایروبیک

مسابقات 

ورزشی

راه پیمایی و

کوه پیمایی

عمومی

ورزش و تربیت بدنی

ورزش و تربیت بدنی
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در20(کهدردرجهآزادی06/0دارآزمونماچلی)وبراساسمق2براساسجدولشماره

تواندریافتکهاصلکرویتدربینابعادورزشوتربیتمیمعنیدارشدهاست0001/0سطح

بدنیبرایکارکنانبرقرارنیست،بنابراینازآزمونتعدیلدرجاتآزادیگرینهاوزگیزربرای

هشد.مقایسهمیانگینرضایتازاینابعاداستفاد


 : آزمون ماچلی2-4جدول 

معنیداریدرجهآزادی مجذورخی آزمونماچلیاثردرونگروهی

06/0827/182200001/0ورزشوتربیتبدنی

 

دی(دردرجهآزا69/1بهدستآمده)Fدهدکهباتوجهبهمقدارمینشان3جدولشماره

کارکنانازخدماتمربوطبهورزشویبینمیزانرضایتدارتفاوتمعنی35/235و46/3

ورزشوتربیتبدنیبهمیزانمشابهرضایتدنداردبهعبارتیازهمهخدماتتربیتبدنیوجو

وجوددارد.
 

 آزمون تعدیل درجات آزادی گرین هاوز گیزر :3-4 جدول

معنیداری Fدرجهآزادیورزشوتربیتبدنی

گیزر-گرینهاوز
46/3

69/1 16/0
35/235
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 هاخدمات ورزش و تربیت بدنی در دانشگاه -4-4
ا تربنیدر خدماتورزشو به مربوط سایبدنتیبخشاطالعات ودانشگاهریدر به ژهیها

مراجعه(وشمارهوستیپ)هااطالعاتدانشگاهیآوربرتربااستفادهازکاربرگجمعیدانشگاهها

باآشناییدرتواندیاطالعاتمنیا.استدهیگردیآورجمعهمربوطیهاتیوساهابهسامانه

.باشددیازآنهامفیریهاوالگوگدانشگاهریسایهاتیهاوفعالبرنامه


 هادانشگاه در خدمات ورزش و تربیت بدنی مربوط : اطالعات4-4جدول 

 عنوان خدمت نام دانشگاهردیف
توضیحات 

 تکمیلی

تهران1

اصفهان2

ویژهتخفیفبااستخربلیط -یتمدرسترب3

ویژهتخفیفباایجلسهدهاستخرکارت -تبریز4

خواجهنصیرالدینطوسی5

ویژهتخفیفباانقالبورزشیمجموعه -

ویژهتخفیفباارمهتلورزشیمجموعه -

فرزندانشناآموزشیهایکالس -



شهیدبهشتی6

سپاهانورزشیوفرهنگیسیاحتی،مجتمعتخفیفبن -صنعتیاصفهان7

کبیرصنعتیامیر8
عمومیکوهنوردیبرنامه -

ویژهتخفیفبااستخرکارت -


ویژهتخفیفباپارکوآبیمجموعهبلیط -صنعتیشریف9

عالمهطباطبایی10

ورزشیمسابقاتبرگزاری -

استانیمسابقاتبهکارکنانورزشیهایتیماعزام -

ویژهفتخفیباآبیمجموعهبلیط -

کارکنانفرزندانتابستانیورزشآکادمی -



علموصنعتایران11

فردوسیمشهد12

شیراز13
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 دانشگاه تربیت مدرس -4-4-1

2ثبتنامبرایخریدبلیطاستخرمجموعهورزشیمروارید

 قابل توجه همکاران گرامی

امکانخریدبلیطاستخرباتخفیفهایبعملآمدهبامجموعهورزشیمروارید،پیروهماهنگی

تومانو8000ویژهبرایهمکارانگرامیفراهمآمدهاست.نرخهرقطعهبلیطباتخفیفویژه

باشد.خواهشمنداستبرایثبتناموپرداختوجهنقدیحداکثرتامی25/12/97اعتبارآنتا

 .مهرماه،بهاینادارهمراجعهفرمایید9

 با تشکر اداره رفاه دانشگاه                                                                                                              



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




 دانشگاه صنعتی امیرکبیر -4-4-5
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 دانشگاه صنعتی شریف -4-4-6
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 دانشگاه عالمه طباطبایی -4-4-7

آکادمی تابستانی دانشگاه، ویژۀ فرزندان کارکنان علمی و اداری به ایستگاه آخر رسید.

شدهبود،ظهرامروزباتقدیرازنفراتآکادمیتابستانیدانشگاهعالمهطباطبائیکهازتیرماهآغاز

 هایمختلفورزشیبهپایانرسید.برگزیدهدررشته

اینآکادمیبههمتمدیریتتربیتبدنیدانشگاهوجهتپرکردناوقاتفراغتفرزندانکارکنان

هایمختلفهایورزشیوآموزشیبرایگروهعلمیواداریبرگزارشدهبود.طیایندوره،کالس

 سنیدرایامتابستانبرگزارشد.

 
 

رشته جمله میاز شد، آموزشداده دوره این در که ورزشی اسکیتوهای شنا، فوتسال، به توان

 هایفوقبرنامۀدیگراشارهکرد.فعالیت

 6767شمارهخبر:15:40-1397شهریور14چهارشنبه 

 

بلیط مجموعه تفریحی و فرهنگی اُپارک

درراستای رساند،فروشبلیطمجموعهتفریحیوفرهنگیاُپارکرانگرامیمیبهاطالعهمکا

دانشگاه، همکاران به رفاهی خدمات تاریخ ارائه انجام29/03/1398از هفته یک مدت به

فروشبلیط وفرهنگیاُپارک براساستوافقانجامشدهبیندانشگاهومجموعهتفریحی .پذیردمی

در عصر15صبحالی10بهمدتیکهفتهازساعت29/03/1398اریخازت درصد 35 باتخفیف

 پذیرد.انجاممی ضلعجنوبیسالنتربیتبدنی

650.000ریالبرایروزهایتعطیلو770.000همکارانبامراجعهبهگیشهفروشبلیطبامبلغ

ریالبرایروزهایغیرتعطیل،بلیطتهیهفرمایند.
  9157شمارهخبر: - 14:23ساعتدرجخبر: -29/03/1398تاریخدرجخبر: 
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های های دانشگاهافتخار آفرینی تیم شنای کارکنان علمی و اداری دانشگاه در رقابت

 منطقه یک کشور

هایمنطقهیککشورباکسبهایدانشگاهتیمشنایکارکنانعلمیواداریدانشگاهدررقابت

 .انشگاهعالمهطباطبائیرقمزدندمدالافتخاردیگریرابراید6

آبانماهجاریبهمیزبانیدانشگاهشاهد23هاکهبهگزارشروابطعمومیدانشگاه،دراینرقابت

3مدال)6برگزارشد،تیمکارکنانعلمیواداریدانشگاهعالمهطباطبائیموفقشدباکسب

افتخاردیگریرابرایدانشگاهخودبهمدالبرنز(حاصلتالشاینتیمبودکه3مدالنقرهو

 .همراهداشت

 
 :اسامیمدالآوران

 دکترحمیدرضارحمانیزادهدهکردی.1

 دکترعلیجاللیدیزجی.2

 دکتررضاطالبلو.3

 امینانصاری.4

 ایمانپورگلرخ.5

 محمدحکمت.6

یاندانشگاهعالمهطباطبائیروابطعمومیدانشگاهکسباینموفقیترابهخانوادهبزرگدانشگاه

 گوید.آورانتبریکمیواینمدال

  2071بازدید:10357شمارهخبر:09:09-1398آبان27دوشنبه

 

 های ورزشی و جام رمضان کارکنان )آقا( اعالم شد.نتایح لیگ

مکرد.هایورزشیوجامرمضانکارکنان)آقایان(رااعالمدیریتتربیتبدنیدانشگا،نتایجلیگ

هایوالیبال،فوتسال،فوتبالدستی،شنا،بهگزارشروابطعمومیدانشگاه،اینلیگکهدررشته

تیراندازیباتفنگ،تیراندازیباتپانچه،دارتوتنیسرویمیزبرگزارشدبااستقبالهمکاران

 مواجهشدونتایجزیررابههمراهداشت.
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تیماستارتخوردکههرتیم9اتلیگوالیبالکارکنانبااولیندورهمسابق دررشتهوالیبال،

 از 12متشکل مجموع و تاریخ108نفر لیگاز این مسابقاتشرکتداشتند. این در نفر

تیمبصورتدانشکدهومعاونت9دراینمسابقات برگزارشد.10/2/1397لغایت25/10/1397

آموزشی معاونت انسانی، منابع و توسعه دانشکده)معاونت دانشجویی، معاونت پژوهشی، و

روانشناسیومدیریت،دانشکدهاقتصاد،دانشکدهتربیتبدنی،دانشکدهادبیات،دانشکدهعلوم

 نفرهشرکتداشتند.12هایریاضیورایانه،دانشکدهحقوقوعلومسیاسی(درقالبتیم

تیم اولمسابقات، دور داندر آموزشی، روانهایمعاونتپژوهشیو مدیریت،شکده شناسیو

دانشکدهتربیتبدنی،دانشکدهحقوقومعاونتتوسعهومنابعانسانی)ساختمانمرکزی(بهدور

 نهاییمسابقاتراهیافتند.

کارگیریهاپسازتقویتنیرووجذبدونفریارکمکیکهباهدفجذبوبهدرمرحلهدومتیم

صورترفتوبرگشتودرغالبلیگزیرنظرداورانملیونفراتمستعد،ادامهمسابقاترابه

بازیمسابقاتبهپایانرسید35المللیفدراسیونوالیبالادامهدادند.درنهایتپسازانجامبین

هایذیلحائزرتبهومقامگردیدند.وتیم

باختبرد بازیعنوانتیم
ست

برده

ست

باخت

امتیاز

برد

امتیاز

باخت
مقامازامتیتفاضل

اول6421495434529113معاونتتوسعهومنابعانسانی

دوم64213125515222910معاونتپژوهشیوآموزشی

سوم6241113502489137شناسیومدیریتدانشکدهروان

-6-624813347464117دانشکدهتربیتبدنی

عانسانیمعاونتتوسعهومناب مقاماول:

عبدالمجید مهردادکیانپیشه، قربانعلینامی، امینانصاری، محبتی، حمیدرضا اعضایتیم:

رضایی،محمدآرخی،سجادمحمدی،احسانرضائیان،حسینسلیمی،محمدصفری

مقامدوم:معاونتپژوهشیوآموزشی

مسلمزین احسانمبارکی، علیخرسندی، آقایاندکتر ابوطالبچگینی،الدینیاعضایتیم: ،

مهدیدالرام،مجیدیاسینی،رئوفعظیمی،محمدرضاحجتی،محمدلطافتی،مجیدبابایی،ابوذر

قاضی

شناسیومدیریتمقامسوم:دانشکدهروان

اعضایتیم:آقایانعلیرضالهراسبی،دکترعلیجاللی،علیرضاعطایی،کریمقاسمیوند،ایرج

یلی،دکتروحیدخاشعی،علیحسیننورافروزرنجی،محمدحسنزاده،مهدیوک

تاریخ لیگاز نیز فوتسال رشته ورزشی09/02/1398لغایت11/10/1397در مجموعه در

نفردر144نفرومجموعا 12تیمکههرتیممتشکلاز12پردیسدانشگاهبرگزارشد.تعداد

معاونتآموزشی-یریتوحسابداریهایمداینمسابقاتشرکتداشتند.مقاماولتاسومبهتیم

باشد.ومعاونتدانشجوییرسیدکهاسامینفراتبهشرحذیلمی
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مقاماولتیمدانشکدهمدیریتوحسابداری:

-5سیدسعیدمیرواحدی-4شهرامخلیلنژاد-3میثمامیری-2داودمهدیئی)سرپرست(-1

واحدی-7محسنیگانه-6مهدیسلطانی بق-8علیرضا -10افشیننوروزی-9راطیجعفر

علیهادی-12رسولاحمدپور-11امیرحسینیوسفی

مقامدومتیممعاونتآموزشی:

-5منوچهرعلیایی-4 رسولاسالمی-3آرامهدیدل-2سیدرئوفعظیمی)سرپرست(-1

-10ابوذرقاضی-9محسنروشنیان-8یونسصحرانورد-7مجیدیاسینی-6امیرنوروزی

 سعیداصغرزاده – 12اسماعیلمیرزاپناه-11باننژادعلیقر

 مقامسومتیممعاونتدانشجویی:

مهران-5مهدیبیگی-4شهرامعلیزاده-3هادیاوالدی-2عباسندافزاده)سرپرست(-1

 -6علیزاده کبیری -7اکبر گودرزی -8مجید مرادی -9قاسم مطهری سجاد-10مرتضی

 رتضیافروندهم-12 ابراهیمآزاد-11محمدی

مسابقاتشنادردورده25/02/1398ازدیگررویدادهایمسابقاتورزشیجامرمضاندرتاریخ

سالدرمادهآزاددرمحلاستخرواقعدرپردیسدانشگاهبرگزار50سالوزیر50سنیباالی

راتاولوهمراهشددرپایانایننف نفرشرکتداشتند،15گردیدکهبااستقبالهمکارانکه

 .دوممشخصشدند

 سالآزاد:نفراولامینانصاریونفردومدکترمحمدحسنحسنزاده50ردهسنیباالی

سالدرمادهآزاد:مقامقهرمانیبهایمانپورگلرخرسید.اسحاقپورعاشورمقامدوم50زیر

دستیافت.

رشتهورزشیتیراندازیباتفنگوتپانچه

ورزشیجامرمضانوبرایافزایشنشاطبینهمکارانگرامییکدورهمسابقاتهایبرنامهازویژه

برگزارشدوبااستقبالخوبهمکارانگرامی24/02/1398تیراندازیباتفنگوتپانچهدرتاریخ

شرکتداشتند،همراهشد.ایندورهازمسابقاتدردورشته29دانشگاهعالمهطباطباییکه

مسابقاتدرسالنتیراندازیواقعدرسالنورزشیتیراندازیباتف نگوتپانچهبرگزارگردید.

پردیسدانشگاهانجامشد.

دررشتهتیراندازیباتفنگ

،نفرسوم125اصغرپژوهانفردبارکوردنفر،دومعلی170نفراولحمیدرضامحبتیبارکورد

118ارژنگایوبیبارکورد

،157نفر،دومامیرقدرتی168نچهنفراولمحمدروزبهانیبارکورددررشتهتیراندازیباتپا

111زادهغفورینفرسوممحمدحسن

رشتهورزشیفوتبالدستی
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هایکشورلیگفوتبالدستیکارکناندردانشگاهاولینباردرسطحدانشگاه اینرشتهبرای

عالمهطباطبائیبرگزارشد.

نفردراین24نفرومجموع12شتندکههرتیممتشکلازتیمشرکتدا12دراینمسابقات

برگزار25/12/13978لغایت30/10/1397مسابقاتحضورداشتندکهاینمسابقاتازتاریخ

گردید.

کریمصادقی(-مقاماولتیمچاپوانتشارات)ایمانگلرخ

 هادیخسروجردی(-اصغرپژوهانمقامدومتیمدوستانقدیم)علی

بهنامزند(-تیمفجر)عباسجستانمقامسوم

جدولنهاییلیگفوتبالدستیکارکنان

امتیاز باخت  رتبه تیم بازی برد مساوی

 1 چاپوانتشارات 11 10 0 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

6 9 0 2 11 #94* 10 

 11 رعدلرستان 11 1 0 9 3

 12 تربیتبدنی 11 0 0 11 0

 

رشتهورزشیدارت

ویژه شادیبینهمکارانیکدورهبرنامهاز برایافزایشنشاطو رمضانو هایورزشیجام

تاریخمسابقاتدار شد.22/02/1398تدر همراه استقبالهمکاراندانشگاه با شدو برگزار

مسابقاتدرمجموعهسالنورزشیپردیسدانشگاهانجامشد.نفراتاولتاسوماینمسابقاتبه

 باشد:شرحذیلمی

امتیاز امتیاز86نفراولسیدمجیدیاسینیبا ونفرسومهاشم78نفردومسجادمحمدبا

 70آقاجانیباامتیاز

رشتهورزشیتنیسرویمیز

نفرازهمکاراندرآنشرکت7برگزارشدکه23/02/1398مسابقاتتنیسرویمیزدرتاریخ

داشتند،همراهشد.مسابقاتدرسالنتنیسرویمیزمجموعهسالنورزشیپردیسدانشگاه

باشد:میانجامشد.نفراتاولتاسوماینمسابقاتبهشرحذیل
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اکبرسامانلواصغرپژوهانفرد،دوممرتضیمطهری،نفرسومعلینفراولعلی
 9204شمارهخبر:13:17-1398تیر5چهارشنبه



 های شرکت زیباموج نوینکارت

شرکت درراستایارائهخدماترفاهیبههمکارانمحترمدانشگاه،امکاناستفادهازخدمات

طرحکارتبلیتمشترکخدماتورزشیورفاهیباامکاناستفادهدرزیباموجنوینمجری

تواننددرباشد.همکارانمحترممیسراسرکشور)تعدادمحدود(بهشرحجدولذیلفراهممی

بلیط دریافت جهت تمایل فرمایندصورت مراجعه دانشگاه کارکنان رفاه اداره به فوق  .های

،نحوهپذیرشوتعدادکارتبلیطموردنیازبرایهرمجموعهبرایآشناییبامراکزطرفقرارداد

.نمایید مراجعه  www.zibamoj.ir بهسایتشرکتبهآدرس

 

های ورزشی و جام رمضان کارکنان اعالم شدنتایح لیگ

هایورزشیوجامرمضانکارکنانرادربخشهمکارانمدیریتتربیتبدنیدانشگاه،نتایجلیگ

 .ردخانماعالمک

هایوالیبال،بدمینتون،داژبال،فوتبالبهگزارشروابطعمومیدانشگاه،اینلیگکهدررشته

 دستیودارتبرگزارشد،بااستقبالهمکارانمواجهشدونتایجزیررابههمراهداشت.

شد.بازیانجام 6 نفر(بهشکلدورهایوبابرگزاری40تیم) 4 مسابقاتلیگوالیبالباحضور

 هایاولتاسوماینرقابتبهشرحذیلاست:اسامیتیم

زهراسپهریراد،زهراحاجیقربانی،دکترسمانه :مقاماول:تیممدیریتتربیتبدنیخانمها

عابدی،دکترزهراسلمان،دکترفریدهباباخانی،ملیحهپرویزی،زهراحضرتی،ناهیدباقری،لیال

 یگانی،لیالصیادعظیمی،خاطرهمرادی،فاطمه

هافاطمهخلیلی،لیالنانکلی،فریباکریمپور،زهرارضایی،مقتمدوم:تیمدانشکدهاقتصاد،خانم

حمیدهخاتونشعبانی،سمیهسهیلی،حمیراسعادتی،مریمفیاضی

هاسمیهجوادی،زهراجلیلیان،زهرازارعی،فاطمهاکبرپورمقامسوم:تیممعاونتفرهنگیخانم

فاطمهرو افشار، مهناز فخرادخانی، فریبا حسنلو، الهام صفردوست، ساناز حیدری، ناهید شن،

غضنفری

لیگبدمینتون

بازیبرگزارشد.اسامینفراتاولتا 40 مسابقاتلیگبدمینتونبهشکلانفرادیدوحذفیوبا

گردد:سومبهشرحذیلارائهمی

مقاماول:فریباکریمپور

انزادمردمقامدوم:مژگ

مقامسوم:مریمرضایی
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لیگداژبال

قالب با 6 مسابقاتلیگداژبالدر ایو نفرات 15 تیمبهشکلدوره تعداد شد. بازیبرگزار

اسامیتیم 38 شرکتکنندهدرلیگداژبالبه سومبهشرحذیلارائهنفررسید. هایاولتا

گردد:می

هدی،لیالنانکلی،فریباکریمپور،زهرارضایی،حمیدهمقاماول:تیمدانشکدهاقتصاد:فاطمهمش

خاتونشعبانی،سمیهسهیلی

سمیرا مقامدوم:تیممعاونتفرهنگی:الهامحسنلو،زهرازارعی،فاطمهاکبرپور،سانازصفردوست،

قناعتیان،سمیهجوادی،زهراجلیلیان،ناهیدحیدری

د،مرضیهتوحیدلو،نجیبهناصری،سمیهرمضانیدانا،مقامسوم:تیمتکاورانرفاه:مریمملکینژا

راضیهعباسی،فرحنازنصرت

درلیگفوتبالدستی

قالب در خانم کارکنان داژبال لیگ و 12 مسابقات فینال ضربدری ای دوره شکل به تیم

نفررسید.اسامی 24 بازیبرگزارشد.تعدادنفراتشرکتکنندهدرلیگفوتبالدستیبه 33 با

گردد:هایاولتاسومبهشرحذیلارائهمیتیم

لیالنانکلی،فریباکریمپورزنجانی :مقاماول:تیماقتصاد)الف(

مریمملکی،مرضیهتوحیدلو :مقامدوم:تیمهیاهو

صاعقه: تیم مشترک: صورت به سوم دانشکده مقام تیم و فخرادخانی فریبا هاشمی، شکوه

زردار،لیالکاووسیکالشمیارتباطات،خانمها:زرین

لیگدارت

قالب در خانم کارکنان لیگدارت و 17 مسابقات فینال و ضربدری ای دوره شکل به تیم

نفررسید.اسامی 51 بازیبرگزارشد.تعدادنفراتشرکتکنندهدرلیگفوتبالدستیبه 43 با

گردد:هایاولتاسومبهشرحذیلارائهمیتیم

بنفشه:سکینهابومسعود،سهیالمسیبی،متیننعمتیمقاماول:تیم

مقامدوم:تیمالمپیک:زهراسپهریراد،ملیحهپرویزی،فرشتهجنابی

هایکارگزینی:ناهیدباقری،لیالعظیمی،نسرینعلیپوروفرهنگی:الهاممقامسوم:مشترکتیم

حسنلو،سانازصفردوست،فاطمهاکبرپور
2108بازدید:9205شمارهخبر:13:24-1398تیر5چهارشنبه



قهرمانی تیم فوتسال دانشکده مدیریت و حسابداری در دومین لیگ فوتسال کارکنان 

دانشگاه عالمه طباطبائی

دومیندورهلیگفوتسالکارکناندانشگاهعالمهطباطباییباقهرمانیتیمدانشکدهمدیریتو

 .حسابداریبهپایانرسید
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نفرازاعضای144تیموباحضور12طعمومیدانشگاهدراینرقابتکهباحضوربهگزارشرواب

ماههمنتهیبهاردیبهشتماهسالجاریبرگزار4علمیوکارکناندانشگاهدرطیمدتهیأت

شد،تیمدانشکدهمدیریتوحسابداریموفقشدمقامقهرمانیاینلیگراازآنخودنماید.

موزشیومعاونتدانشجویینیزبهترتیبمقامدوموسوماینمسابقاتراهایمعاونتآتیم

 کسبنمودند.

اینمسابقاتکهباهدفارتقاءسطحورزشکارکنان،باالبردنروحیه،نشاط،انگیزه،وفراهم

آوردنزمینهرشدوپیشرفتورزشیدرمحیطیسالمودرشانوفرهنگجامعهدانشگاهیو

هایکارکناندانشگاهازسویتربیتبدنیبرگزارشدهبودهایورزشیبرایتیمکشفاستعداد

هایشرکتکنندهنسبتبهسالبااستقبالکارکناندانشگاهمواجهشدبهطوریکهتعدادتیم

 درصدافزایشداشتهاست.50گذشته

اجرائیمسابقاتالزمبهذکراستسرپرستفنیاینمسابقاتبهعهدهعلیصالحنیاوسرپرست

بهعهدهسجادمحمدیبود.


مقام اول تیم دانشکده مدیریت وحسابداری:


-5سیدسعیدمیرواحدی-4شهرامخلیلنژاد-3میثمامیری-2داودمهدیئی)سرپرست(-1

-10افشیننوروزی-9جعفربقراطی-8علیرضاواحدی-7محسنیگانه-6مهدیسلطانی

علیهادی-12رسولاحمدپور-11امیرحسینیوسفی
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مقام دوم تیم معاونت آموزشی:


1- )سرپرست( عظیمی رئوف -2سید آرا دل -3مهدی اسالمی علیایی-4رسول منوچهر

5- نوروزی -6امیر یاسینی -7مجید صحرانورد -8یونس روشنیان قاضی-9محسن ابوذر

سعیداصغرزاده-12اسماعیلمیرزاپناه-11علیقرباننژاد-10

 

مقام سوم تیم معاونت دانشجویی:


-7اکبرکبیری-6مهرانعلیزاده-5مهدیبیگی-4شهرامعلیزاده-3هادیاوالدی-2عباسندافزاده)سرپرست(-1

مرتضیافرونده-12ابراهیمآزاد-11سجادمحمدی-10مرتضیمطهری-9قاسممرادی-8مجیدگودرزی

 8996شمارهخبر:14:19-1398دادخر8چهارشنبه
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 ورزش و تربیت بدنی کارکنان دانشگاه شیراز برنامه عملیاتی -4-5
رئیسهدانشگاههیأتباتوجهبهتصویباساسنامهشورایسالمتورفاهکارکناندانشگاهشیرازدر

تشکیلگردید.اینواجرایایناساسنامه،کارگروهورزشوتربیتبدنیباشرکتاعضایگروه

کارگروهدرچندینجلسهاقدامبهتهیهبرنامهعملیاتینمودند.

هایبرنامهعملیاتی،شناسنامهپروژهتهیهگردیدتااجرایپروژهنظارتبربرایهریکازپروژه

هایپذیرگردد.دراینبخشازاعضایکارگروهپروژهپیشرفتاجرایآنبهطورمناسبیامکان

هاآوردهشدهاست.برنامهعملیاتیشدهباعنوانبرنامهعملیاتیکارگروهوشناسنامهپروژهطراحی

کارگروهیکپارچهشدهوبهعنوانبرنامهجامععملیاتیخدماتسالمترفاهکارکناندر8هر

شورایسالمتورفاهدانشگاهمصوبگردید.

 

 کارگروه ورزش و تربیت بدنی -4-5-1

 فهرست اعضا

رئیسکارگروهومدیرتربیتبدنیقایدکترعبداللهیآ

مدیراموراداریآقایابراهیمحافظی

مدیرامورفرهنگیآقایدکترعلیحفیظی

علمیهیأتنمایندهستادرفاهیاعضایدکتربهزادحقیقی

کارشناسورزشآقایوحیدزارعنژاد

کارشناسورزشخانممرضیهصیاد

نمایندهشورایکارکنانحمدیآقایموسیامیرا

نمایندهکانونبازنشستگانآقایمحمدرضاسلطانی

معاونمدیرامورپژوهشوفناوریآقایسیدمحمدباقرپورحقیقیزاده

معاونمدیراموردانشجوییآقایداوودکشاورز

دبیرکارگروهورئیسادارهرفاهکارکنانآقایمیثممظلومی



 کارگروه بندی جلساتانبرنامه زم -4-5-2
 جلسه سوم جلسه دوم جلسه اول زمان و مکان جلسه نام کارگروه

ورزشوتربیتبدنی

07/05/139925/06/139921/11/1399تاریخ

9:00سهشنبه11سهشنبه11سهشنبهروزوساعت

7طبقهتاالردکترمصطفوی7طبقهمکان
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 عملیاتیهای برنامه فهرست پروژه -4-5-3


 1400جاری برنامه جامع عملیاتی خدمات سالمت و رفاه کارکنان دانشگاه شیراز سال های پروژه

 نام پروژه ردیف گروه خدمات
 بودجه پیشنهادی

 )میلیون ریال(
 توضیحات اولویت

 ورزش و

تربیت بدنی

  200ورزشقهرمانی1

  250ورزشهمگانی 2

  50آموزشوفرهنگسازی 3

  2500تجهیزمرکزتندرستیوعلومورزشی 4

  0(4پایشتندرستی)درصورتاجرایبند 5

  3000جمع
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 های عملیاتیشناسنامه پروژه -4-5-4
 های ایروبیک کارکنانکالس -4-5-4-1

الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزشجاری نوعپروژه:

ختصویب:درشورایسالمتورفاهتاریهدفپروژه:آموزش

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

سازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاههایواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی

15/6/99زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:سالنوحدت



بهرهبرداران:ب(اطالعاتمشمولین/

مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان)بانوان(

نفر200برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

نفر300ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:



 :ج(جدولفعالیتها

تاریخپایانتاریخشروعنامفعالیتردیف
واحدسازمانی

وفردمسئول
توضیحات

1

2 

3

4

5

6

درکارگروهتربیتبدنیتصویب

تصویبدرکارگروهسالمتورفاه

تشکیلجلسه

ثبتنام

تعیینبرنامهزمانبندی

برگزاریدوره

15/6/99

7/6/99

8/7/99

9/10/99

9/11/99

30/12/99

15/6/99 

7/6/99 

8/7/99 

9/10/99 

9/11/99 

30/12/99





ها:د(برآوردهزینه

توضیحاتیال(مبلغ)میلیونرعنوانهزینهردیف

1

2

3

4

هزینهاجرایی)ریال(

هزینهداوری)ریال(

جایزه)ریال(

جام)ریال(

000/000/150

-

-

-



ریال000/000/150جمع







90 

ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع



و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

درصدفراوانیفراوانیتجمعیفراوانیسطحرضایتردیف
درصدفراوانی

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5



توضیحاتتکمیلی:


 



91 

 رکنانهای بدنسازی کاکالس -4-5-4-2
الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزشجاری نوعپروژه:

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاههدفپروژه:آموزش

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

پروژه:ادارهرفاهسازمانیهمکارهایواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی

15/6/99زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:سالنوحدت



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان)آقایان(

نفر200برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

نفر300ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:



 :اج(جدولفعالیته

تاریخپایانتاریخشروعنامفعالیتردیف
واحدسازمانی

وفردمسئول
توضیحات

1

2 

3

4

5

6

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی

تصویبدرکارگروهسالمتورفاه

تشکیلجلسه

ثبتنام

تعیینبرنامهزمانبندی

برگزاریدوره

15/6/99

7/6/99

8/7/99

9/10/99

9/11/99

30/12/99

15/6/99 

7/6/99 

8/7/99 

9/10/99 

9/11/99 

30/12/99





د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

1

2

3

4

هزینهاجرایی)ریال(

هزینهداوری)ریال(

جایزه)ریال(

جام)ریال(

000/000/200

-

-

-



ریال000/000/200جمع



ها:مالیهزینهتأمینابع(منه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع





92 

و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

درصدفراوانیفراوانیتجمعیفراوانیسطحرضایتردیف
درصدفراوانی

جمعیت

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5



توضیحاتتکمیلی:
 



93 

 روی عمومیپیاده -4-5-4-3
الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزشجاری نوعپروژه:

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاههدفپروژه:اوقاتفراغت

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:رکارگروهتخصصی:تاریختصویبد

سازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاههایواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی

دانشکدهکشاورزیو-مکاناجرایپروژه:باغارم

دامپزشکی

1/6/99زماناجرایپروژه:



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

بانوان(-اتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان)آقایانمشخص

نفر200برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

نفر300ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:



 :ج(جدولفعالیتها

تاریخپایانتاریخشروعنامفعالیتردیف
واحدسازمانیوفرد

مسئول
توضیحات

1

2 

3

4

5

6

تربیتبدنیتصویبدرکارگروه

تصویبدرکارگروهسالمتورفاه

تشکیلجلسه

ثبتنام

تعیینبرنامهزمانبندی

برگزاریدوره

1/6/99

7/6/99

8/7/99

9/10/99

9/11/99

30/12/99

1/6/99 

7/6/99 

8/7/99 

9/10/99 

9/11/99 

30/12/99





د(برآوردهزینهها:

اتتوضیحمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

1

2

3

4

هزینهاجرایی)ریال(

هزینهداوری)ریال(

جایزه)ریال(

جام)ریال(

000/000/200

-

-

-



ریال000/000/200جمع



ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

رآمداختصاصید3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع



94 

و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

درصدفراوانیفراوانیتجمعیفراوانیسطحرضایتردیف
درصدفراوانی

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5



توضیحاتتکمیلی:
 



95 

 ت اصالحی و بازتوانیتمرینا -4-5-4-4
الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزشجاری نوعپروژه:

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاههدفپروژه:پایشسالمتوتندرستی

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاهبدنیواحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیت

51/6/99زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:وحدتاسالمی



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

بانوان(-مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان)آقایان

نفر200برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

نفر300اجرایپروژه:ظرفیتپیشنهادی



 :ج(جدولفعالیتها

تاریخپایانتاریخشروعنامفعالیتردیف
واحدسازمانیو

فردمسئول
توضیحات

1

2 

3

4

5

6

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی

تصویبدرکارگروهسالمتورفاه

تشکیلجلسه

ثبتنام

تعیینبرنامهزمانبندی

برگزاریدوره

1/6/99

2/6/99

3/6/99

4/6/99

5/6/99

30/12/99

1/6/99 

2/6/99 

3/6/99 

4/6/99 

5/6/99 

30/12/99





د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

1

2

3

4

هزینهاجرایی)ریال(

هزینهداوری)ریال(

جایزه)ریال(

جام)ریال(

000/000/200

-

-

-



لریا000/000/200جمع



ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع





96 

و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

سطحرضایتردیف
فراوانیتجمعیفراوانی

درصدفراوانی
دفراوانیدرص

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5



توضیحاتتکمیلی:


 



97 

 سواریدوچرخه -4-5-4-5
الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزشجاری نوعپروژه:

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاههدفپروژه:اوقاتفراغت

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:ختصویبدرکارگروهتخصصی:تاری

سازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاههایواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی

25/6/99زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:پردیسارم



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

بانوان(-برداران:کارکنان)آقایانمشخصاتمشمولین/بهره

نفر200برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

نفر300ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:



 :ج(جدولفعالیتها

تاریخپایانتاریخشروعنامفعالیتردیف
واحدسازمانی

وفردمسئول
توضیحات

1

2 

3

4

5

6

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی

بدرکارگروهسالمتورفاهتصوی

تشکیلجلسه

ثبتنام

تعیینبرنامهزمانبندی

برگزاریدوره

25/6/99

7/6/99

8/7/99

9/10/99

9/11/99

30/12/99

25/6/99 

7/6/99 

8/7/99 

9/10/99 

9/11/99 

30/12/99





د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

1

2

3

4

هاجرایی)ریال(هزین

هزینهداوری)ریال(

جایزه)ریال(

جام)ریال(

000/000/10

000/000/20

000/000/50

-



ریال000/000/800جمع



ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع





98 

و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

سطحرضایتردیف
فراوانیتجمعیفراوانی

درصدفراوانی
درصدفراوانی

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:
  



99 

 آموزشی کوهنوردی دوره -4-5-4-6
الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزشجاری نوعپروژه:

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاههدفپروژه:آموزش

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

مانیهمکارپروژه:ادارهرفاهسازهایواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی

1/6/99زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

بانوان(-مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان)آقایان

نفر200برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

نفر300ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:



 :لفعالیتهاج(جدو

تاریخپایانتاریخشروعنامفعالیتردیف
واحدسازمانی

وفردمسئول
توضیحات

1

2 

3

4

5

6

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی

تصویبدرکارگروهسالمتورفاه

تشکیلجلسه

ثبتنام

تعیینبرنامهزمانبندی

برگزاریدوره

1/6/99

7/6/99

8/7/99

9/10/99

9/11/99

30/12/99

1/6/99 

7/6/99 

8/7/99 

9/10/99 

9/11/99 

30/12/99





د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

1

2

3

4

هزینهاجرایی)ریال(

هزینهداوری)ریال(

جایزه)ریال(

جام)ریال(

000/000/500

-

-

-



ریال000/000/500جمع



ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع





100 

و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

سطحرضایتردیف
فراوانیتجمعیفراوانی

درصدفراوانی
اوانیدرصدفر

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:
  



101 

 های آموزش شنا فرزندان کارکناندوره -4-5-4-7
الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزشجاری نوعپروژه:

رفاهتاریختصویب:درشورایسالمتوهدفپروژه:آموزش

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

سازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاههایواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی

15/6/99زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:استخردانشگاه



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

بانوان(-مشمولین/بهرهبرداران:کارکنان)آقایانمشخصات

نفر300برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

نفر400ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:



 :ج(جدولفعالیتها

تاریخپایانتاریخشروعنامفعالیتردیف
واحدسازمانی

وفردمسئول
توضیحات

1

2 

3

4

5

6

بیتبدنیتصویبدرکارگروهتر

تصویبدرکارگروهسالمتورفاه

تشکیلجلسه

ثبتنام

تعیینبرنامهزمانبندی

برگزاریدوره

15/6/99

7/6/99

8/7/99

9/10/99

9/11/99

30/12/99

15/6/99 

7/6/99 

8/7/99 

9/10/99 

9/11/99 

30/12/99





د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

1

2

3

4

هزینهاجرایی)ریال(

هزینهداوری)ریال(

جایزه)ریال(

جام)ریال(

000/000/500

-

-

-



ریال000/000/500جمع



ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

مداختصاصیدرآ3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع





102 

و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

سطحرضایتردیف
فراوانیتجمعیفراوانی

درصدفراوانی
درصدفراوانی

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:

 
  



103 

 ازی خط بولینگانداهر -4-5-4-8
الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزشجاری نوعپروژه:

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاههدفپروژه:اوقاتفراغت

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

سازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاههایواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی

زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:پردیسارم



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

بانوان(-مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان)آقایان

نفر300برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

نفر400ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:



 :ج(جدولفعالیتها

تاریخشروعنامفعالیتردیف
تاریخ

پایان

واحدسازمانیوفرد

مسئول
توضیحات

1

2 

3

4

5

6

7








د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

1

2

3

4

هزینهاجرایی)ریال(

هزینهداوری)ریال(

جایزه)ریال(

جام)ریال(

000/000/000/1

-

-

-



ریال000/000/000/1جمع



ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

دجهعمرانیبو2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع



104 

و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

سطحرضایتردیف
فراوانیتجمعیفراوانی

درصدفراوانی
درصدفراوانی

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:
  



105 

 اندازی سالن بیلیاردراه -4-5-4-9
الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزشجاری نوعپروژه:

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاههدفپروژه:اوقاتفراغت

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

سازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاههایواحدتربیتبدنیواحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریت

زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:پردیسارم



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

بانوان(-مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان)آقایان

نفر300برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

نفر400رایپروژه:ظرفیتپیشنهادیاج



 :ج(جدولفعالیتها

تاریخشروعنامفعالیتردیف
تاریخ

پایان

واحدسازمانیوفرد

مسئول
توضیحات

1

2 

3

4

5

6

7








د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

1

2

3

4

هزینهاجرایی)ریال(

هزینهداوری)ریال(

ل(جایزه)ریا

جام)ریال(

000/000/000/1

-

-

-



ریال000/000/000/1جمع



ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع
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و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

سطحرضایتردیف
فراوانیتجمعیفراوانی

درصدفراوانی
درصدفراوانی

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:
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 کارگاه اثر تمرینات ورزشی بر سیستم قلبی عروقی -4-5-4-10
می:الف(اطالعاتعمو

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزشجاری نوعپروژه:

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاههدفپروژه:آموزش

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

سازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاههایواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی

15/6/99زماناجرایپروژه:ناجرایپروژه:مکا



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

بانوان(-مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان)آقایان

نفر100برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

نفر200ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:



 :ج(جدولفعالیتها

تاریخپایانیخشروعتارنامفعالیتردیف
واحدسازمانیو

فردمسئول
توضیحات

1

2 

3

4

5

6

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی

تصویبدرکارگروهسالمتورفاه

تشکیلجلسه

ثبتنام

تعیینبرنامهزمانبندی

برگزاریدوره

15/6/99

7/6/99

8/7/99

9/10/99

9/11/99

30/12/99

15/6/99 

7/6/99 

8/7/99 

9/10/99 

9/11/99 

30/12/99





د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

1

2

3

4

هزینهاجرایی)ریال(

هزینهداوری)ریال(

جایزه)ریال(

جام)ریال(

000/000/15

-

-

-



ریال000/000/15جمع



ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع
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و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

سطحرضایتردیف
فراوانیتجمعیفراوانی

درصدفراوانی
درصدفراوانی

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:
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 مسابقه آنالین دارت کارکنان -4-5-4-11
الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزشجاری نوعپروژه:

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاههدفپروژه:سرگرمیونشاط

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:صصی:تاریختصویبدرکارگروهتخ

سازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاههایواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی

20/6/99زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

نوان(با-مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان)آقایان

نفر100برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

نفر200ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:



 :ج(جدولفعالیتها

واحدسازمانیوتاریخپایانتاریخشروعنامفعالیتردیف

فردمسئول

توضیحات

1

2 

3

4

5

6

7

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی

تصویبدرکارگروهسالمتورفاه

یلجلسهانجمندارتتشک

ثبتنام

تعیینبرنامهزمانبندیوقرعهکشی

اجرایمسابقات

اهداجوایزمسابقات

5/6/99

7/6/99

8/6/99

9/6/99

9/6/99

21/6/99

21/6/99

5/6/99 

7/6/99 

8/6/99 

9/6/99 

9/6/99 

21/6/99 

21/6/99





د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

1

2

3

4

هزینهاجرایی)ریال(

هزینهداوری)ریال(

جایزه)ریال(

جام)ریال(

000/000/10

000/000/20

-

-



ریال000/000/30جمع



ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

مرانیبودجهع2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع
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و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

سطحرضایتردیف
فراوانیتجمعیفراوانی

درصدفراوانی
درصدفراوانی

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:
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 مسابقه آنالین شطرنج کارکنان -4-5-4-12
الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزشجاری نوعپروژه:

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاههدفپروژه:سرگرمیونشاط

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

سازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاههایواحدیتتربیتبدنیواحدسازمانیمسئولپروژه:مدیر

20/6/99زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

بانوان(-مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان)آقایان

نفر100برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

نفر200جرایپروژه:ظرفیتپیشنهادیا



 :ج(جدولفعالیتها

تاریخپایانتاریخشروعنامفعالیتردیف
واحدسازمانی

وفردمسئول
توضیحات

1

2 

3

4

5

6

7

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی

تصویبدرکارگروهسالمتورفاه

تشکیلجلسهانجمنشطرنج

ثبتنام

تعیینبرنامهزمانبندیوقرعهکشی

مسابقاتاجرای

اهداجوایزمسابقات

5/6/99

7/6/99

8/6/99

9/6/99

9/6/99

21/6/99

21/6/99

5/6/99 

7/6/99 

8/6/99 

9/6/99 

9/6/99 

21/6/99 

21/6/99





د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

1

2

3

4

هزینهاجرایی)ریال(

هزینهداوری)ریال(

(جایزه)ریال

جام)ریال(

000/000/10

000/000/20

-

-



ریال000/000/30جمع



ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع
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و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

درصدفراوانیفراوانیتجمعیفراوانیسطحرضایتردیف
درصدفراوانی

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:
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 های استانهای منتخب دانشگاه درمسابقات سازمانحضور تیم -4-5-4-13
العاتعمومی:الف(اط

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزشجاری نوعپروژه:

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاههدفپروژه:سرگرمیونشاط

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

:ادارهرفاهسازمانیهمکارپروژههایواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی

1/6/99زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

بانوان(-مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان)آقایان

نفر300برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

نفر500ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:



 :ج(جدولفعالیتها

واحدسازمانیوتاریخپایانتاریخشروعنامفعالیتردیف

فردمسئول

توضیحات

1

2 

3

4

5

6

7

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی

تصویبدرکارگروهسالمتورفاه

تشکیلجلسهانجمنها

ثبتنام

تعیینبرنامهزمانبندیوقرعهکشی

اجرایمسابقات

اهداجوایزمسابقات

1/6/99

7/6/99

8/6/99

9/8/99

15/9/99

30/12/99

30/12/99

1/6/99 

7/6/99 

8/6/99 

9/8/99 

15/9/99 

30/12/99 

30/12/99





د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

1

2

3

4

هزینهاجرایی)ریال(

هزینهداوری)ریال(

جایزه)ریال(

جام)ریال(

000/000/500

-

-

-



ریال000/000/500جمع



ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع
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و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

سطحرضایتردیف
فراوانیتجمعیاوانیفر

درصدفراوانی
درصدفراوانی

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:
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 مسابقه آمادگی جسمانی کارکنان -4-5-4-14
الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزشجاری نوعپروژه:

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاهرگرمیونشاطهدفپروژه:س

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

سازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاههایواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی

15/11/99زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:سالنوحدت



(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:ب

مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان)آقایان(

نفر100برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

نفر200ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:



 :ج(جدولفعالیتها

تاریخپایانتاریخشروعنامفعالیتردیف
واحدسازمانیو

فردمسئول
توضیحات

1

2 

3

4

5

6

7

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی

تصویبدرکارگروهسالمتورفاه

تشکیلجلسهانجمنآمادگیجسمانی

ثبتنام

تعیینبرنامهزمانبندیوقرعهکشی

اجرایمسابقات

اهداجوایزمسابقات

11/7/99

11/7/99

12/7/99

15/10/99

20/10/99

15/11/99

15/11/99

11/7/99 

11/7/99 

12/7/99 

15/10/99 

20/10/99 

15/11/99 

15/11/99





د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

1

2

3

4

هزینهاجرایی)ریال(

هزینهداوری)ریال(

جایزه)ریال(

جام)ریال(

000/000/20

000/000/20

000/000/40

000/000/10



ریال000/000/80جمع



ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع
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و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

سطحرضایتردیف
فراوانیتجمعیفراوانی

درصدفراوانی
درصدفراوانی

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:
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 مسابقه بدمینتون کارکنان -4-5-4-15
الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزشجاری نوعپروژه:

:درشورایسالمتورفاهتاریختصویبهدفپروژه:سرگرمیونشاط

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

سازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاههایواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی

30/9/99زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:سالنوحدت



رداران:ب(اطالعاتمشمولین/بهرهب

مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان)آقایان(

نفر100برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

نفر200ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:



 :ج(جدولفعالیتها

تاریخپایانتاریخشروعنامفعالیتردیف
واحدسازمانی

وفردمسئول
توضیحات

1

2 

3

4

5

6

7

رگروهتربیتبدنیتصویبدرکا

تصویبدرکارگروهسالمتورفاه

تشکیلجلسهانجمنبدمینتون

ثبتنام

تعیینبرنامهزمانبندیوقرعهکشی

اجرایمسابقات

اهداجوایزمسابقات

5/6/99

7/6/99

8/7/99

9/8/99

9/9/99

5/10/99

5/10/99

5/6/99 

7/6/99 

8/7/99 

9/8/99 

9/9/99 

5/10/99 

5/10/99





برآوردهزینهها:د(

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

1

2

3

4

هزینهاجرایی)ریال(

هزینهداوری)ریال(

جایزه)ریال(

جام)ریال(

000/000/30

000/000/20

000/000/80

-



ریال000/000/130جمع



ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع
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و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

درصدفراوانیفراوانیتجمعیفراوانیسطحرضایتردیف
درصدفراوانی

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:
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 مسابقه تیراندازی کارکنان -4-5-4-16
الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزشجاری نوعپروژه:

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاههدفپروژه:سرگرمیونشاط

ارهنامهوتاریخابالغپروژه:شمتاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

سازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاههایواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی

10/10/99زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:سالنوحدت



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان)آقایان(

نفر100برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

نفر200ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:



 :ج(جدولفعالیتها

تاریخپایانتاریخشروعنامفعالیتردیف
واحدسازمانی

وفردمسئول
توضیحات

1

2 

3

4

5

6

7

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی

تصویبدرکارگروهسالمتورفاه

هانجمنتیراندازیتشکیلجلس

ثبتنام

تعیینبرنامهزمانبندیوقرعهکشی

اجرایمسابقات

اهداجوایزمسابقات

11/7/99

11/7/99

12/7/99

13/9/99

14/9/99

10/10/99

10/10/99

11/7/99 

11/7/99 

12/7/99 

13/9/99 

14/9/99 

10/10/99 

10/10/99





د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمیلیونریال(مبلغ)عنوانهزینهردیف

1

2

3

4

هزینهاجرایی)ریال(

هزینهداوری)ریال(

جایزه)ریال(

جام)ریال(

000/000/20

000/000/20

000/000/40

000/000/10



ریال000/000/90جمع



ها:مالیهزینهتأمینمنابع(ه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع
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و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

سطحرضایتردیف
فراوانیتجمعیفراوانی

درصدفراوانی
یدرصدفراوان

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:
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 مسابقه فوتسال فرزندان کارکنان  -4-5-4-17
الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزشجاری نوعپروژه:

رفاهتاریختصویب:درشورایسالمتوهدفپروژه:سرگرمیونشاط

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

سازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاههایواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی

10/6/99زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:سالنکوثر



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

ولین/بهرهبرداران:کارکنان)پسر(مشخصاتمشم

نفر100برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

نفر200ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:



 :ج(جدولفعالیتها

تاریخپایانتاریخشروعنامفعالیتردیف
واحدسازمانیو

فردمسئول
توضیحات

1

2 

3

4

5

6

7

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی

بدرکارگروهسالمتورفاهتصوی

تشکیلجلسهانجمنفوتسال

ثبتنام

تعیینبرنامهزمانبندیوقرعهکشی

اجرایمسابقات

اهداجوایزمسابقات

11/7/99

11/8/99

12/9/99

13/10/99

14/11/99

30/12/99

30/12/99

11/7/99 

11/8/99 

12/9/99 

13/10/99 

14/11/99 

30/12/99 

30/12/99





ردهزینهها:د(برآو

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

1

2

3

4

هزینهاجرایی)ریال(

هزینهداوری)ریال(

جایزه)ریال(

جام)ریال(

000/000/800

-

-

-



ریال000/000/800جمع



ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

توضیحاتلیونریال(مبلغ)میعنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع
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و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

سطحرضایتردیف
فراوانیتجمعیفراوانی

درصدفراوانی
درصدفراوانی

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

دزیا4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:
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 مسابقه شطرنج کارکنان -4-5-4-18
الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزشجاری نوعپروژه:

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاههدفپروژه:سرگرمیونشاط

پروژه:شمارهنامهوتاریخابالغتاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

سازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاههایواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی

21/11/99زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:سالنوحدت



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان)آقایان(

نفر100بهرهبرداران:برآوردتعدادمشمولین/

نفر200ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:



 :ج(جدولفعالیتها

تاریخپایانتاریخشروعنامفعالیتردیف
واحدسازمانیو

فردمسئول
توضیحات

1

2 

3

4

5

6

7

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی

تصویبدرکارگروهسالمتورفاه

تشکیلجلسهانجمنشطرنج

ثبتنام

عیینبرنامهزمانبندیوقرعهکشیت

اجرایمسابقات

اهداجوایزمسابقات

11/7/99

11/7/99

12/7/99

13/9/99

14/10/99

21/11/99

21/11/99

11/7/99 

11/7/99 

12/7/99 

13/9/99 

14/10/99 

21/11/99 

21/11/99





د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

1

2

3

4

هزینهاجرایی)ریال(

هزینهداوری)ریال(

جایزه)ریال(

جام)ریال(

000/000/10

000/000/20

000/000/30

000/000/10



ریال000/000/50جمع



ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع
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و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

سطحرضایتردیف
فراوانیتجمعیفراوانی

درصدفراوانی
درصدفراوانی

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

لی:توضیحاتتکمی
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 مسابقه شنا فرزندان کارکنان -4-5-4-19
الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزشجاری نوعپروژه:

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاههدفپروژه:سرگرمیونشاط

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

سازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاههایواحدژه:مدیریتتربیتبدنیواحدسازمانیمسئولپرو

15/7/99زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:استخردانشگاه



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان)آقایان(

نفر100برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

نفر200تپیشنهادیاجرایپروژه:ظرفی



 :ج(جدولفعالیتها

تاریخپایانتاریخشروعنامفعالیتردیف
واحدسازمانی

وفردمسئول
توضیحات

1

2 

3

4

5

6

7

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی

تصویبدرکارگروهسالمتورفاه

تشکیلجلسهانجمنشنا

ثبتنام

کشیتعیینبرنامهزمانبندیوقرعه

اجرایمسابقات

اهداجوایزمسابقات

5/6/99

7/6/99

8/6/99

9/6/99

15/7/99

20/7/99

20/7/99

5/6/99 

7/6/99 

8/6/99 

9/6/99 

15/7/99 

20/7/99 

20/7/99





د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

1

2

3

4

هزینهاجرایی)ریال(

هزینهداوری)ریال(

جایزه)ریال(

جام)ریال(

000/000/30

000/000/30

000/000/10

000/000/10



ریال000/000/160جمع



ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

بهرهبردارانمشارکت4

سایر5

جمع
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و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

سطحرضایتردیف
فراوانیتجمعیفراوانی

درصدفراوانی
درصدفراوانی

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:
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 مسابقه شنا کارکنان -4-5-4-20
عاتعمومی:الف(اطال

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزشجاری نوعپروژه:

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاههدفپروژه:سرگرمیونشاط

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

ادارهرفاهسازمانیهمکارپروژه:هایواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی

15/9/99زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:استخردانشگاه



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان)آقایان(

نفر100برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

نفر200ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:



 :ج(جدولفعالیتها

تاریخپایانتاریخشروعنامفعالیتردیف
واحدسازمانیو

فردمسئول
توضیحات

1

2 

3

4

5

6

7

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی

تصویبدرکارگروهسالمتورفاه

تشکیلجلسهانجمنشنا

ثبتنام

تعیینبرنامهزمانبندیوقرعهکشی

اجرایمسابقات

اهداجوایزمسابقات

11/7/99

11/7/99

12/7/99

15/8/99

20/8/99

22/9/99

22/9/99

11/7/99 

11/7/99 

12/7/99 

15/8/99 

20/8/99 

22/9/99 

22/9/99





د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

1

2

3

4

هزینهاجرایی)ریال(

هزینهداوری)ریال(

جایزه)ریال(

جام)ریال(

000/000/30

000/000/20

000/000/80

000/000/10



ریال000/000/130جمع



ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع
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ضایتبهرهبرداران:و(سنجشر

درصدفراوانیفراوانیتجمعیفراوانیسطحرضایتردیف
درصدفراوانی

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:
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 مسابقه فوتبال دستی کارکنان -4-5-4-21
الف(اطالعاتعمومی:

ت:تربیتبدنیوورزشگروهخدماجاری نوعپروژه:

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاههدفپروژه:سرگرمیونشاط

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

سازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاههایواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی

20/8/99زماناجرایپروژه:حدتمکاناجرایپروژه:سالنو



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان)آقایان(

نفر100برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

نفر200ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:



 :ج(جدولفعالیتها

تاریخپایانتاریخشروعنامفعالیتردیف
احدسازمانیو

وفردمسئول
توضیحات

1

2 

3

4

5

6

7

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی

تصویبدرکارگروهسالمتورفاه

تشکیلجلسهانجمنفوتبالدستی

ثبتنام

تعیینبرنامهزمانبندیوقرعهکشی

اجرایمسابقات

اهداجوایزمسابقات

11/7/99

11/7/99

12/7/99

13/7/99

14/7/99

25/8/99

25/8/99

11/7/99 

11/7/99 

12/7/99 

13/7/99 

14/7/99 

25/8/99 

25/8/99





د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

1

2

3

4

هزینهاجرایی)ریال(

هزینهداوری)ریال(

جایزه)ریال(

جام)ریال(

000/000/10

000/000/20

000/000/30

000/000/10



ریال000/000/50جمع



ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع
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و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

یتسطحرضاردیف
فراوانیتجمعیفراوانی

درصدفراوانی
درصدفراوانی

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:
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 مسابقه فوتسال کارکنان -4-5-4-22
الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزشجاری نوعپروژه:

تاریختصویب:درشورایسالمتورفاهرمیونشاطهدفپروژه:سرگ

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

سازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاههایواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی

15/7/99زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:سالنکوثر



طالعاتمشمولین/بهرهبرداران:ب(ا

مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنان)آقایان(

نفر150برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

نفر300ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:



 :ج(جدولفعالیتها

تاریخپایانتاریخشروعنامفعالیتردیف
واحدسازمانیو

فردمسئول
توضیحات

1

2 

3

4

5

6

7

تصویبدرکارگروهتربیتبدنی

تصویبدرکارگروهسالمتورفاه

تشکیلجلسهانجمنفوتسال

ثبتنام

تعیینبرنامهزمانبندیوقرعهکشی

اجرایمسابقات

اهداجوایزمسابقات

11/7/99

11/7/99

12/7/99

13/7/99

14/7/99

15/7/99

15/12/99

11/7/99 

11/7/99 

12/7/99 

13/7/99 

14/7/99 

15/7/99 

15/12/99





د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

1

2

3

4

هزینهاجرایی)ریال(

هزینهداوری)ریال(

جایزه)ریال(

جام)ریال(

000/000/150

000/000/80

000/000/90

000/000/10



ریال000/000/330جمع



ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع
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و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

درصدفراوانیفراوانیتجمعیفراوانیسطحرضایتردیف
درصدفراوانی

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:
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 مسابقه والیبال کارکنان -4-5-4-23
الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:تربیتبدنیوورزشجاری نوعپروژه:

متورفاهتاریختصویب:درشورایسالهدفپروژه:سرگرمیونشاط

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

سازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاههایواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتتربیتبدنی

30/8/99زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:سالنوحدت



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

مشمولین/بهرهبرداران:کارکنان)آقایان(مشخصات

نفر150برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

نفر300ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:



 :ج(جدولفعالیتها

تاریخپایانتاریخشروعنامفعالیتردیف
واحدسازمانی

وفردمسئول
توضیحات

1

2 

3

4

5

6

7

نیتصویبدرکارگروهتربیتبد

تصویبدرکارگروهسالمتورفاه

تشکیلجلسهانجمنوالیبال

ثبتنام

تعیینبرنامهزمانبندیوقرعهکشی

اجرایمسابقات

اهداجوایزمسابقات

30/8/99

11/9/99

12/10/99

13/10/99

28/10/99

29/10/99

30/11/99

30/8/99 

11/9/99 

12/10/99 

13/10/99 

28/10/99 

29/10/99 

30/11/99





د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

1

2

3

4

هزینهاجرایی)ریال(

هزینهداوری)ریال(

جایزه)ریال(

جام)ریال(

000/000/100

000/000/50

000/000/90

000/000/10



ریال000/000/300جمع



ها:لیهزینهماتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع
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و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

سطحرضایتردیف
فراوانیتجمعیفراوانی

درصدفراوانی
درصدفراوانی

تجمعی

یکمخیل1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:
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 فصل پنجم 

 خدمات سالمت، درمان، مشاوره و مددکاری


 مقدمه -5-1
خدماتسالمت،درمان،مشاروهومددکاریخدماتارائهشدهدربخشندیفصلابتدافرآنیدرا

آگادیگردیمستندساز منظور سپسبه میه. خدماتاتیرضازانیاز بخشنیکارکناناز

باخدماتییآشنای.درادامهبرادیاستخراجوارائهگردانیپاسخگوجیونتاهیتهیاپرسشنامه

هاومراجعهبهبخش،خدماتارائهشدهبااستفادهازکاربرگدانشگاهنیهادرادانشگاهریسا

نیتدویاتیبرنامهعملزیآوردهشدهاست.درانتهانوییمربوطهشناسایهاتیهاوساسامانه

یهابههمراهشناسنامهپروژهرازیسالمتورفاهدانشگاهشیشدهتوسطکارگروهمربوطهدرشورا

ت.اسدهیبرنامهارائهگردنیا

 

 ارائه خدمات سالمت، درمان، مشاوره و مددکاری فرآیند -5-2
 مشاوره و مددکاری اجتماعی -5-2-1

نسانسالموکارآمدپایهواساسخانواده،سازمانوجامعهسالموتوسعهیافتهاست.کمکوا

هابرایبرخورداریاززندگیسالموکارآمدوظیفهانسانیواجتماعییاریرساندنبهانسان

هاوتکالیفبسیاریدرانجاماینوظیفهمهمبرعهدههمگاناست.دینمبیناسالمنیزتوصیه

مسلمانگذاشتهاست.

هاوفشارهایروانی،معیشتی،اجتماعیپیچیدگیوشرایطخاصزندگیدرعصرکنونی،چالش

وفرهنگیبسیاریرادرجامعه،محیطکاروخانوادهایجادکردهاستکهاینفشارهابرزندگی

یطبطوردائمدرفراوانیگذاشتهاست.متأسفانهاینشراتأثیرکاریوعملکردشغلیکارکنان

هایبیشتریآسیبدیدهویادرمعرضباشدوروزانهکارکنانوخانوادهحالحادترشدنمی

هایآناننیزهایموجوددربینکارکناندانشگاهوخانوادهگیرند.شواهدونمونهآسیبقرارمی

یریتاینوضعیت،ارائهباشد.یکیازمؤثرترینراهکارهایمدبیانگرضرورتتوجهبهاینمهممی

هایآسیبدیدهویادرمعرضآسیبخدماتمشاورهومددکاریاجتماعیبهکارکنانوخانواده

باشد.می

به نسبت آگاهی مشکل، شناخت برای مددجو کمکبه اجتماعی مددکار و مشاور رسالت

جادشدهواستفادهازبرداریازآنهادرمدیریتوترمیمآسیبایهایخودوروشبهرهتوانایی

باشد.درواقعمشاورومددکارمنابعوامکاناتداخلوخارجسازماندربرطرفکردنآسیبمی

اقداماتحرفهاجتماعیمجموعه و مشاوره برایایجادتغییرودگرگونیدرایازتدابیر، ایرا

گیرد.اختالالتربهکارمیتروبهتشرایطمادیومعنویمددجوبرایبرخورداریاززندگیسالم
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توانازخدماتمشاورهومددکاریاجتماعیبرایمدیریتوبهبودآنهااستفادهومسایلیکهمی

کردعبارتنداز:

اختالالتحادروحیوروانیماننداسترسواضطراب،فوتیاخودکشیوابستگاننزدیک،نا-1

امیدیو...

روابطباهمسر،ارتباطبانوجوانانوجوانان،ارتباطباوالدین،اختالالتحادخانوادگیمانند-2

هایجنسیو...تربیتفرزندان،ازدواجوطالق،ناهنجاری

هاهاوازکارافتادگیبیماریهایخاصوصعبالعالج،معلولیت-3

اسببااختالالترفتاریحاددرمحیطکارمانندتعارضباهمکاران،درگیری،برخوردنامن-4

استفادهشخصیازامکاناتسازمانی،رشوهوسایر اربابرجوع،عدمرعایتقوانینومقررات،

جرایمو...

هامشکالتحقوقی،دعاویوشکایت-5

مشکالتاقتصادیومعیشتیحاد-6

مشکالتآسیبدیدگانبویژهزنانودخترانآسیبدیده-7

اعتیادبهموادمخدر-8

ورویدادهایبسیارناگواربروزحوادث-9

هاوزندانیانبدسرپرستان،بیسرپرستان،یتیم-10

سایراختالالتومسایل-11

توانبهمددجویانآسیبدیدهیادرمعرضآسیبخدماتمشاورهومددکاریاجتماعیکهمی

ارائهکردعبارتنداز:

خدماتمشاورهومددکاریروحیوروانی-1

هومددکاریحقوقیخدماتمشاور-2

خدماتمشاورهومددکاریروانپزشکی-3

خدماتمشاورهومددکاریمعیشتیوحمایتی-4

خدماتمشاورهومددکاریتحصیلیوآموزشی-5

خدماتمشاورهومددکاریازدواجوطالق-6

خدماتمشاورهومددکاریترکاعتیاد-7

سایرخدماتبرحسبمورد-8

هایدرمعرضتوانبهمددجویانآسیبدیدهیاکارکنانوخانوادههاییکهمییتهاوفعالاقدام

آسیبارائهکردعبارتنداز:

هاوسمینارهایآموزشیوترویجیبهمنظورپیشگیریوشناسائیآسیببرگزاریکارگاه-1

دیدگانویااشخاصدرمعرضآسیب
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هایانوخانوادهآنانوارائهآنازطریقسامانهتولیدمحتوایآموزشیوترویجیبرایکارکن-2

هایاجتماعیو...دانشگاهوپستالکترونیک،شبکه

ارائهخدماتمشاورهبرحسبموردآسیبوشرایطشخصآسیبدیدهیادرمعرضآسیب-3

هایآسیبدیدهودرمعرضآسیبوارائهخدماتمشاورهوشناساییکارکنانوخانواده-4

ددکاریاجتماعیویژهبهآنان.م

تشکیلپروندهسالمتروحیوروانیبرایکارکنان-5

هایآسیبدیدگانواشخاصدرمعرضآسیبتوانمندسازیوارتقاءمهارت-6

ایومددکاریاجتماعیدردانشگاههایخدماتمشاورهبرداریازظرفیتشناسائیوبهره-7

،کارکنانتوانمندوبرخوردارو...هامانندمراکزمشاوره،خیریه

ایومددکاریاجتماعیدرخارجازهایخدماتمشاورهبرداریازظرفیتشناسائیوبهره-8

دانشگاهمانندادارهبهزیستی،دانشگاهعلومپزشکی،کمیتهامدادامامخمینی)ره(،دادگستری،

پلیس،اورژانسوسایراشخاصحقیقیوحقوقی.

هابرحسبموردوضرورتهاوفعالیتاقدامسایر-9

هایآسیبدیدهیادرمعرضآسیبعبارتنداز:هایشناساییکارکنانوخانوادهراه

مدیرانومسئولینواحدهایدانشگاه)ریسواحد،ریساموراداریو....(-1

هایبدویوانتظامیدانشگاههیأت-2

ایکارکنانوکارکنانموردوثوقومعتمدهایمردمیدانشگاهمانندشورنهاد-3

نهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدردانشگاهوروحانیونوائمهجماعت-4

هابرحسبمورد.سایرروش-5

هایمشاورهومددکاریاجتماعیبهآسیبدیدگانیاهاوفعالیتمالحظاتوشیوهانجاماقدام

اشخاصدرمعرضآسیبعبارتنداز:

ایبدونذکرنامهابهصورتمحرمانهودرقالبفعالیتآموزشیومشاورههاواقدامالیتفع-1

مددکاریاجتماعیانجامشود.

هابهصورتگامبهگاموتدریجیانجامشود.اولویتبافعالیتهایآموزشی،هاواقدامفعالیت-2

ایباشد.ترویجیومشاوره

ماعیدرمکانخارجازمحیطاداریدانشگاهبهعنوانمثالخدماتمشاورهومددکاریاجت-3

دریکاتاقدرمجتمعفرهنگیورفاهیانجامشود.

ایومددکاریاجتماعیترجیحا آشناییبامددجویاننداشتهارائهدهندگانخدماتمشاوره-4

باشند.

یینوقتقبلیوغیرتواندبهصورتحضوریوباتعخدماتمشاورهومددکاریاجتماعیمی-5

هایاجتماعیو...انجامشود.حضوریازطریقتلفنثابتوهمراه،اینترنت،شبکه

 ساختاراجراییوهماهنگیارائهخدماتمشاورهومددکاریاجتماعیعبارتنداز:
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امورمشاورهومددکاریاجتماعیبامسئولیتیککارشناسآشناوعالقمندبهموضوع،مورد

هاادومردمدارزیرنظرادارهرفاهکارکنانمدیریتاموراداریدانشگاهشیرازبرایانجاماقداماعتم

فعالیت تشکیلمیو برنامههایذکرشده بهمنظورسیاستگذاری، هماهنگیوگردد. ریزی،

ماعیهایذکرشده،شورایمشاورهومددکاریاجتهاوفعالیتهمکاریومشارکتدرانجاماقدام

کارکناندانشگاهشیرازباعضویتمدیراموراداری)رئیسشورا(،رئیسادارهرفاه)دبیرشورا(،

کارشناسمسؤولامورمشاورهومددکاریاجتماعی،رئیسمرکزمشاورهدانشگاه،رئیسشورای

نمایندهنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدردانشگاهشیراز،رئیسیانماینده ادارهکارکنان،

گردد.سؤولامورخیرینتشکیلمیحقوقیوم



 کارکنان ایمعاینات دوره -5-2-2

  عنوان:

ساالنهوتشکیلپروندهسالمت2انجاممعاینات

 هدف:

توجهبهسالمتوتندرستیپرسنلدانشگاهوتهیهپروندهسالمت

 خدمت گیرندگان:

قراردادیرسمیوپیمانی،علمیهیأتوغیرعلمیهیأتاعضای

 خدمت دهندگان:

مرکزطبیوبهداشتدانشگاه-)جنابآقایفالحزاده(رفاهبیمهوکارشناس-ادارهرفاه

 شرایط دریافت خدمت:

خون،هایقلبی،قندخون،فشارخون،چربیاولویتاول:بیمارانخاصشامل:بیماری

وسابقهبستریدربیمارستانتیروئیدی،کلیوی،مغزی،زنان،سیستمایمنی،انواعسرطان

اولویتدوم:براساسسن

 شرح مراحل دریافت خدمت: 

 معرفیبیمارانخاصازطریقواحدمربوطهبهادارهرفاه •

 تهیهفهرستمشمولینسالیانهتوسطادارهرفاهوارسالبهمرکزطبیوبهداشت •

 هرفاههابانظارتمرکزطبیوبهداشتوهماهنگیادارانجامآزمایش •

 انجاممعایناتتوسطبخشطبیوبهداشتدانشگاه •

 تشکیلپروندهسالمتتوسطادارهرفاهپسازپایانمعاینات •

 اطالعات مورد نیاز:

ایمطالعهاطالعیهمعایناتدوره

 مدارک مورد نیاز:
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 ندارد -








 های مورد استفاده:فرم

ندارد -
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 بیمه خدمات درمانی ابطال دفترچه -5-2-3

  ن:عنوا

ابطالدفترچهبیمهخدماتدرمانی

 هدف:

بهروزبودناطالعاتبیمهخدماتدرمانیهمکارانبرمبنایقوانینموجود

 خدمت گیرندگان:

رسمیوپیمانیعضوصندوقبازنشستگیکشوریعلمیهیأتوغیرعلمیهیأتاعضای

 خدمت دهندگان:

سازمانبیمهخدماتدرمانی-حزاده()جنابآقایفالرفاهبیمهوکارشناس-ادارهرفاه

 شرایط دریافت خدمت:

رسمیوعلمیهیأتوغیرعلمیهیأتعضویتداشتندرصندوقبازنشستگیکشوری)اعضای

 ( پیمانی

 شرح مراحل دریافت خدمت: 

 مراجعهفردمتقاضیبهادارهرفاهودرخواستکتبیابطالدفترچهبیمه -

انهنداسازمانبیمهخدماتدرمانی،توسطکارشناسابطالدفترچهمتقاضیدرسام -

 ادارهرفاه

تحویلدفترچهبهبیمهخدماتدرمانیتوسطمتقاضیوتحویلرسیدمربوطهبه -

 ادارهرفاه

ثبترسیدمربوطهدرسامانهسوفاتوسطکارشناسادارهرفاه -

 اطالعات مورد نیاز )مستندات قانونی(:

ندارد.

 مدارک مورد نیاز:

 صلشناسنامهمتقاضیابطالدفترچها -

 آخریندفترچهبیمهمتقاضیابطالدفترچه -

 فیشحقوقی -

های بیمه خدمات درمانی در استان فارس، لینک جهت آگاهی از اطالعات نمایندگی

 مربوطه را دنبال فرمایید.

 های مورد استفاده:فرم

ندارد -
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 بازانفاوت خسارت بیمه تکمیلی جانپرداخت مابه الت -5-2-4

 عنوان: 

پرداختمابهالتفاوتخسارتبیمهتکمیلیجانبازان

 هدف:

پرداختمابهالتفاوتخسارتبیمهتکمیلیخارجازتعهداتقراردادبیمهتکمیلیدانشگاه،از

محلاعتباراتتخصیصیافتهتوسطدانشگاه،درراستایتکریممقامشامخجانبازانگرامی

 خدمت گیرندگان:

دانشگاهشیرازجانبازان

 خدمت دهندگان:

زاده(کارشناسبیمهورفاه)آقایفالح-ادراهرفاهکارکنان

 شرایط دریافت خدمت

همهجانبازاندانشگاهدارایبیمهتکمیلی

 شرح مراحل انجام کار 

تهیهکپیازمدارکدرمانیتحویلیبهشرکتبیمهگرتوسطجانبازان -

روفایلپرداختیبیمهسامانبهادارهرفاه)درصورتتحویلکپیمدارکوتصویریازپ -

 عدمپرداختکاملخسارتتوسطشرکتبیمهگر(

 بررسیمدارکتوسطکارشناسبیمهوارسالحوالهبهامورعمومی -

 پرداختمابهالتفاوتتوسطامورعمومی -

 اطالعات )مستندات قانونی(:

قانونجامعخدماترسانیبهایثارگران13ماده

 ک مورد نیاز:مدار

کپیمدارک -

 کپیپروفایلپرداختیبیمهسامان -

 های مورد استفاده:فرمچ

ندارد -
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 کارکنان استخدام جدیدبیمه درمان تکمیلی  -5-2-5

 عنوان: 

ثبتنامبیمهدرمانتکمیلیکارکناناستخدامجدید

 هدف:

 برقراریپوششبیمهدرمانتکمیلیبرایتمامیپرسنلدانشگاهشیراز

 دمت گیرندگان:خ

وکارکنانشرکتیاستخدامجدیددانشگاهشیرازعلمیهیأتوغیرعلمیهیأتاعضای

 خدمت دهندگان:

کارشناسبیمهورفاه)جنابآقایفالحزاده(-ادارهرفاه

 شرایط دریافت خدمت:

حداکثرتایکماهپسازاستخدام

 شرح مراحل انجام کار:

 یتوتکمیلآنحداکثرتایکماهپسازاستخدامدریافتفرمتقاضانامهازسا •

ارسالفرمتکمیلشدهبههمراهسایرمدارکبهادارهرفاه)نیازیبهمراجعهحضوری •

 نیست(.

 ارسالنامهدرخواستپوششمتقاضیبهشرکتبیمهگرتوسطادارهرفاه •

 اطالعات مورد نیاز )مستندات قانونی(:

اطالعیهبیمهدرمانتکمیلی -

 دارک مورد نیاز:م

تکمیلفرمتقاضانامهکاغذی -

 حکمکارگزینی -

 های مورد استفاده:فرم

فرمتقاضانامهکاغذی -
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 کارکنانبیمه درمان تکمیلی فرزندان و همسر  -5-2-6

 عنوان: 

ثبتنامبیمهدرمانتکمیلیفرزندانتازهمتولدوهمسر)تازهازدواجی(درطولقرارداد

 هدف:

 پوششبیمهدرمانتکمیلیبرایپرسنلدانشگاهوخانوادهایشانارائهخدمات

 خدمت گیرندگان:

بیمهشدگاندرمانتکمیلیدانشگاه

 خدمت دهندگان:

کارشناسبیمهورفاه)جنابآقایفالحزاده(-ادارهرفاه

 شرایط دریافت خدمت:

لدیاازدواجاطالعوارائهدرخواستپوششبیمه،حداکثرتایکماهپسازتو •

برایفرزندانتازهمتولد،پسازصدورشناسنامهاقدامشود.تبصره:

 شرح مراحل انجام کار: 

 دریافتفرمتقاضانامهازسایتدانشگاه -

تکمیلوارسالفرمبههمراهسایرمدارکبهادارهرفاه)نیازیبهمراجعهحضوری -

 نیست(.

 تکمیلیتوسطادارهرفاهارسالدرخواستپوششفردمتقاضیبهبیمه -

 اطالعات مورد نیاز:

اطالعیهبیمهدرمانتکمیلی -

 مدارک مورد نیاز:

تکمیلفرمتقاضانامهکاغذی -

جهتفرزندانتازهمتولد:کپیصفحهاولشناسنامهاووکپیصفحهاولودوم -

 شناسنامهسرپرست

 یوهمسرشجهتهمسر)تازهازدواجی(:کپیصفحهاولودومشناسنامهمتقاض -

 های مورد استفاده:فرم

فرمتقاضانامهکاغذی -
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 کارکنانافزایش عائله بیمه خدمات درمانی  -5-2-7

 عنوان: 

افزایشعائلهبیمهخدماتدرمانی

 هدف:

صدوردفترچهبیمهخدماتدرمانیجهتعائلهجدید

 خدمت گیرندگان:

ندوقبازنشستگیکشوریرسمیوپیمانیعضوصعلمیهیأتوغیرعلمیهیأتاعضای

 خدمت دهندگان:

سازمانبیمهخدماتدرمانی-کارشناسبیمهورفاه)جنابآقایفالحزاده(-ادارهرفاه

 شرایط دریافت خدمت:

 جهتصدوردفترچهفرزندانتازهمتولد،بعدازصدورشناسنامهاقدامنمایید.

 شرح مراحل دریافت خدمت: 

اهودرخواستصدوردفترچهبیمهجهتعائلهمراجعهمتقاضیبهادارهرف -

تکمیلفرمافزایشعائلهدفترچهبیمه -

تاییدفرمتوسطادارهرفاهوبروزرسانیاطالعاتدرسامانهسوفاوسامانهبیمهخدمات -

درمانی.

تحویلفرمتاییدشدهومدارکمربوطهتوسطمتقاضیبهنمایندگیبیمهخدمات -

 بیمهالکترونیکیدرمانیوصدوردفترچه

 اطالعات مورد نیاز )مستندات قانونی(:

 ندارد -

 مدارک مورد نیاز:

کپیصفحاتشناسنامهعائله)فرزند،همسر،پدر،مادر،نوه،خواهروبرادر( -

 یکقطعهعکسعائله)فرزند،همسر،پدر،مادر،نوه،خواهروبرادر( -

 فیشحقوقیسرپرست -

های بیمه خدمات درمانی در استان فارس، لینک مربوطه را دنبال جهت آگاهی از اطالعات نمایندگی

 فرمایید.

 های مورد استفاده:فرم

فرمافزایشعائلهکارکناندولت -
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 کارکنانپرداخت خسارت بیمه عمر  -5-2-8

 عنوان: 

پرداختخسارتبیمهعمر

 هدف:

پرداختمبلغبیمهعمرمتوفی،بهوراثقانونی

 خدمت گیرندگان:

رسمی،پیمانیوقراردادی(علمیهیأتوغیرعلمیهیأتفردمتوفی)اعضایوراث

 خدمت دهندگان:

سازمانبازنشستگی-مدیریتامورمالی–کارشناسبیمهورفاه)آقایفالحزاده(-ادارهرفاه

 شرح مراحل انجام کار:
تپرداختخسارتمراجعهوراثمتوفیبهادارهرفاهکارکنانوتحویلمدارکموردنیازجه -

 اسکناصلکارتملیواصلرونوشتوفات،توسطوراثمتوفیبامراجعهبهقسمتتکثیردبیرخانه -

 ارسالنامهاموراداریبهسازمانبازنشستگیبههمراهمدارکپرداختسرمایهبیمهعمروحادثه -

 اهعودتاسنادحوالهخسارتبعدازبررسیازسازمانبازنشستگیبهدانشگ -

دریافتحوالهخسارتوفرماستفادهکنندهازبیمهعمر)موجوددرپروندهپرسنلیفردمتوفی( -

 توسطوراثازاموراداریومراجعهبهامورمالیدانشگاه.

کهفرماستفادهکنندهازبیمهعمرقبالتوسطفردتنظیمنشدهباشد،مبنایدرصورتیتبصره:  -

 باشد(.انحصاروراثتمیپرداختخسارتبهوراث،برگ

 اطالعات مورد نیاز )مستندات قانونی(:

قراردادبیمهعمروحادثه

 مدارک مورد نیاز:

کپیبرابراصلگواهیپزشکیقانونی -

کپیبرابراصلکارتملی -

کپیبرابراصلرونوشتوفات -

کپیبرابراصلتمامصفحاتشناسنامهمتوفی -

 جهتتهیهاسکناصلکارتملیواصلگواهیوفات -

درصورتیکهعلتفوت،حادثهباشدعالوهبرمدارکفوق،گزارشمشروححادثهاز -

نیرویانتظامی

 ابطالدفترچهبیمهخدماتدرمانیمتوفیوتحویلرسیدآن -

 های مورد استفاده:فرم

فرماستفادهکنندهازبیمهعمردرصورتنبودنبرگانحصاروراثت -
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 راد غیر تحت تکفل از بیمه تکمیلیشدگان و افحذف فوت -5-2-9

  عنوان:

حذفبیمهدرمانتکمیلیفوتشدگانوافرادغیرتحتتکفل

 هدف :

بهروزبودناطالعاتافرادتحتپوششبیمهتکمیلی

 خدمت گیرندگان:

بیمهشدگاندرمانتکمیلیدانشگاه

 خدمت دهندگان:

ابآقایفالحزاده()جنرفاهبیمهوکارشناس-ادارهرفاه

 شرایط دریافت خدمت:

 بیمهشدگاندرمانتکمیلیدانشگاه

 شرح مراحل انجام کار 

 مراجعهفردسرپرستبهادارهرفاهوتحویلدرخواستکتبیحذف-1

 ارسالنامهحذفازسویادارهرفاهبهشرکتبیمهگر-2

 اطالعات مورد نیاز )مستندات قانونی(:

 رمانتکمیلیاطالعیهبیمهد -

 مدارک مورد نیاز:

 درخواستکتبیحذف

 جهتمتوفیان:کپیرونوشتوفات

جهتهمسر،فرزندوافرادغیرتحتتکفل:کپیصفحهاولودومشناسنامهفردغیر -

 تحتتکفل

 های مورد استفاده:فرم

 ندارد -
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 خواست بیمه درمان تکمیلیدر -5-2-10

  عنوان:

یثبتنامبیمهدرمانتکمیل

 هدف:

بهکارکناندانشگاهشیرازبرقراریپوششبیمهدرمانتکمیلی

 خدمت گیرندگان:

،کارکنانشرکتیوبازنشستگاندانشگاهشیرازعلمیهیأت،غیرعلمیهیأتاعضای

 خدمت دهندگان:

اداره-اموراداریمدیریت-مدیریتامورمالی-کارگروهبیمهدانشگاه-مالیاداریوعاونتم

بیمه)آقایفالحزاده(کارشناس-هرفا

 شرایط دریافت خدمت:

شرایطسوبسیددانشگاه،سطحتعهداتو...بهطورکاملدراطالعیهبیمهدرمان

 تکمیلیدرجشدهاست.

 شرح مراحل انجام کار 

 آنالیزضریبخسارتقراردادفعلی -

 هایکلیقراردادآتیتشکیلجلساتکارگروهبیمهجهتتعیینسیاست -

 هایبیمهگراستعالمقیمتازشرکت -

 عقدقرارداد -

 شرایطقراردادازطریقاتوماسیونجهتهمکاراندرماهمهریاآباناطالعرسانی -

 ثبتنامهمکاراندرقسمتدرخواستبیمهدرمانتکمیلیسامانهسوفادرمقطعزمانیتعیینشده -

 دارسالفایلاسامیمتقاضیانبهشرکتبیمهطرفقراردا -

برقراریپوششبیمهازاولآذرماهجهتافرادمتقاضیبرقرار -

 اطالعات مورد نیاز )مستندات قانونی(:

 اطالعیهبیمهدرمانتکمیلی -

 علمیهیأتاستخدامیاعضاینامهآیین)رفاهی(4پیوست2ماده -

 علمیهیأتاستخدامیاعضایغیرنامهآیین)رفاهی(5پیوست2ماده -

 ازجهت ثبت نام بیمه تکمیلی:مدارک مورد نی

شمارهشبابانکیواطالعاتشناسنامهمتقاضیان -

 های مورد استفاده:فرم

 سوفادرسامانهثبتنامفرمدرخواستتکمیل -
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 اولیه دفترچه بیمه خدمات درمانی صدور -5-2-11

  عنوان:

صدوراولیهدفترچهبیمهخدماتدرمانی

 هدف:

نیصدوردفترچهبیمهخدماتدرما

 خدمت گیرندگان:

رسمیوپیمانیعضوصندوقبازنشستگیکشوریعلمیهیأتوغیرعلمیهیأتکلیهاعضای

 خدمت دهندگان:

سازمانبیمهخدماتدرمانی-)جنابآقایفالحزاده(رفاهبیمهوکارشناس-ادارهرفاه

 شرایط دریافت خدمت:

 یمانیعضوصندوقبازنشستگیکشوریرسمیوپعلمیهیأتواعضایغیرعلمیهیأتاعضای

 شرح مراحل دریافت خدمت: 

یازسایتوتکمیلآنخدماتدرمانمهیدفترچهبهیفرمصدوراول.دریافت1

.تحویلفرمتکمیلشدهبهکارشناسبیمه)جنابآقایفالحزاده(2

مدارکمربوطه3 با متقاضیهمراه فرد مراجعه و رفاه تاییدفرمتوسطاداره یکیاز. به

هایبیمهخدماتدرمانیوصدوردفترچهالکترونیکینمایندگی

 اطالعات مورد نیاز )مستندات قانونی(:

ندارد.

 مدارک مورد نیاز:

 مدارک:

 کپیصفحاتشناسنامه -

 یکقطعهعکس -

 فیشحقوقی -

 آخرینحکمکارگزینی -

فارس،لینکهایبیمهخدماتدرمانیدراستانجهتآگاهیازاطالعاتنمایندگی

مربوطهرادنبالفرمایید.

 های مورد استفاده:فرم

فرمصدوراولیهدفترچهکارکناندولت -
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 اطالعیه نهایی شرایط قرارداد بیمه تکمیلی

 قابل توجه متقاضیان بیمه درمان تکمیلی

گرددبهمنظورثبتنامبیمهدرمانتکمیلیباسالم،احتراماازهمکارانمحترمدرخواستمی

نسبتبهثبتنامدر09/08/1399مواردمشروحهزیررابادقتمطالعهنمودهوحداکثرتاتاریخ

ضمنأ(اقدامنمایند.http://sufa.shirazu.ac.irسوفا)_سامانهاداریمالیدانشگاهشیراز
سؤولیتهرگونهتأخیربرعهدهشخصمتقاضیواینمهلتبههیچعنوانقابلتمدیدنبودهوم

می مربوطه واحد اداری امور میمسؤول یادآور باشد. از قرارداد مدت تا1/9/1399گردد

.باشدمی30/8/1400

 

شرایط عمومی:

شود:هایدرمانی،مواردزیردرنظرگرفتهمیدربررسیاسنادهزینهالف(

مهسامان.هایمصوبنظامپزشکیوبیتعرفه-1

%10کسرفرانشیز-2

سقفتعهدات:پرداختهزینهداروبراساسفهرستداروهایمجازکشوروصرفا مازادبر-3

گراولاست.ضمنا داروهایکهدرفهرستداروهایمجازکشورنباشدومعادلداخلیسهمبیمه

یهداروهابهغیرازداروهایندارد،غیرقابلپرداختاست.عالوهبرآن،اینپرداختشاملکل

 باشد.مکملوآرایشیبهداشتیمی

عصبب( بروساژ، بعدفقطشاملترمیم، عکسقبلو دندانپزشکیبا کشیدن،هزینه کُشی،

الذکرباشد.خدماتدندانپزشکیفوقمیگیری،ایمپلنت،روکش،دندانمصنوعی،جراحیلثهجرم

دبیمهجنبهزیباییداشتهباشدقابلپرداختنیست.درصورتیکهبنابهتشخیصپزشکمعتم

درصورتیکهدربررسیاسنادپزشکینیازبهباشد.ارتودنسینیزتحتپوششبیمهمی ضمنا 

شدگانهمکاریالزمراتاییدپزشکمعتمدبیمهبودهویامدارکناقصباشد،الزماستبیمه

مبذولفرمایند.

شود:کمیلیکارکنانتوسطدانشگاهبهشرحزیرپرداختمیج(قسمتیازحقبیمهدرمانت

900/664بهازاءسرپرست،همسروفرزندانتحتتکفلهرنفرماهیانهعلمیهیأتاعضای–1

ریال.

2– ماهیانهعلمیهیأتاعضایغیر نفر فرزندانتحتتکفلهر و همسر سرپرست، ازاء به

ریال.100/752

ریال.650/528یسرپرستوهمسرهرنفرماهیانهبازنشستگانبهازا–3

ریال.650/528کارکنانشرکتیبهازایسرپرستوهمسرهرنفرماهیانه–4

http://sufa.shirazu.ac.ir/
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اندازیارانهکارکنانمجردیکهپدرومادرخودراتحتپوششبیمهدرمانتکمیلیقرارداده-5

شوند(.نانمتاهلمشمولیارانهنمیشوند.)بدیهیاستپدرومادرکارکالذکربرخودارمیفوق

بازنشسته)اعماز-6 اعضایتحتتکفلکارکنانشاغلو وکارمندانعلمیهیأتهریکاز

دیالیز–هموفیلی–رسمی،پیمانی،قراردادیوشرکتی(کهمبتالبهبیماریخاص)تاالسمی

هدرمانتکمیلیبرخودارباشندازمعافیتکاملدرپرداختحقبیم(میMS–EB–سرطان–

هستند.

درمرتبهاستادبههمراههمسر،ازمعافیتکاملدرپرداختحقعلمیهیأتاعضایمحترم-7

بیمهدرمانتکمیلیبرخودارهستند.

کلاعضایخانوادهایثارگرانازمعافیتکاملدرپرداختحقبیمهدرمانتکمیلیبرخودار-8

هستند.

 

 روش ثبت نام:

 Google Chromeگردد جهت ثبت نام فقط از مرورگر بسیار مهم: تاکید مینکته 

 استفاده فرمایید.

وگروه"شرکتی-قراردادی–پیمانی–کارکنانرسمی"متقاضیانبهدوگروهشاملگروهالف

 شوند.تقسیممی"بازنشستگان"ب

متقاضیانگروهالف:

 هثبتناماینترنتیاقدامنمایند.بایستیبامراجعهبهسامانهسوفانسبتب-1

کلیهکارکنانگروهالفدرصورتیکهدرسالگذشتهدرسامانهسوفاثبتنامنمودهوتحت-2

اند،پوششبیمهتکمیلیآناندرسالجاریتمدیدشدهاستپوششبیمهدرمانتکمیلیبوده

تعدادنفراتوسطحدرخواستیاینگروهازکارکناندرصورتیکهتمایلبهاعمالتغییراتدر

ندارند،فقطبامراجعهبهسامانهسوفا،نسبتبهبازنگریودرستبودناطالعاتاقدامنمایند.

(،نامخودراحذف99درصورتانصرافبامراجعهبهسوفاقسمتدرخواستبیمه)سال-3

 نمایند.

بایس-4 تیبامراجعهبهسوفانسبتبهدرصورتتغییردرتعدادنفراتیاسطحدرخواستی،

اعمالتغییراتموردنظراقدامنمایند.

اند،همچنینفرزندانتازهمتولدکهدردرصورتیکهدرسالگذشتهجدیداالستخدامبوده-5

اند،بایستیپسازتکمیلاطالعاتدرحینقراردادتحتپوششبیمهدرمانتکمیلیقرارگرفته

ولاموراداریواحدخود،ثبتنامنمایند.سوفا،باراهنماییمسؤ

:"ب"متقاضیانگروه

انددرسالبازنشستگانمحترمکهدرسالگذشتهفرمثبتنامتکمیلوتحتپوششبیمهبوده

جاریقراردادآنانباتوجهبهسطحدرخواستیسالگذشتهوبراساسنرخجدیدتمدیدشده
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رند.اینگروهازکارکناندرصورتانصرافیاتغییرسطحواستونیازبهتکمیلفرمجدیدندا

–دیالیز–هموفیلی–تعدادنفراتویااینکهسرپرستویاهمسربهبیماریخاص)تاالسمی

بامراجعهحضوریبهاداره9/8/99(مبتالباشندبایستیحداکثرتاتاریخMS–EB–سرطان

ربوطهاقدامنمایند.رفاهکارکناننسبتبهتکمیلفرمم

اند.بایستیبامراجعهتبصره:درصورتیکهدرسالگذشتهتحتپوششبیمهدرمانتکمیلینبوده

حضوریبهادارهرفاهکارکناننسبتبهتکمیلفرمتقاضانامهاقدامنمایند.

نکاتبسیارمهم:

ضوریوتلفنیدرخصوصباتوجهبهاینکهادارهرفاهوبیمهازپاسخگوییبهمراجعاتح-1

باشد،همکارانمحترمدرصورتنیازبههرگونهراهنمایی،بهمسؤولبیمهتکمیلیمعذورمی

شوداموراداریواحدخودمراجعهنمایند.ضمناازمسؤولیناموراداریواحدهادرخواستمی

 ازدریافتوارسالفرمتقاضانامهکارکنانشرکتیجداخوددارینمایند.

باتوجهبهاینکههمکارانشرکتینیزمانندسایرکارکنانرسمیوپیمانیوقراردادی-2

بایستیازطریقسامانهسوفاجهتدرجیااصالحتقاضایخوداقدامنمایند،فرمهایکاغذی

 باشد.بههیچعنوانمالکعملنبودهوعواقبارسالفرمتقاضانامهبهعهدهشخصکارمندمی

محترمشرکتیوحجمیدرصورتوجودهرگونهتناقضیااشتباهدراطالعاتکارکنان-3

 تایپشدهدرسوفا)مربوطبهخودیااعضایخانواده(بهمدیریتامورعمومیمراجعهنمایند.

بازنشستگانارجمنددرصورتوجودهرگونهسوالیاابهامبهکانونبازنشستگانمراجعه-4

فرمایند.



داد:شرایطقرار

افرادتحتتکفلشامل:همسر،فرزندان-1

فرزنداندخترتازمانازدواجویااشتغالبهکار)درغیراینصورتدرزماناعالمخسارت-2

شرکتبیمههیچگونهتعهدینخواهدداشتضمنادرزمانارائهخسارتکپیصفحهاولودوم

 شناسنامهفرزنددخترموردنیازاست(.

آموزان(باسالتمامودرصورتاشتغالبهتحصیل)دانش18پسرحداکثرتاسنفرزندان-3

سالودرمورددانشجویانباارائهگواهیاشتغالبه20ارائهگواهیتماموقتحداکثرتاسن

 سال)درصورتنیازکپیشناسنامه(.25تحصیلحداکثرتاسن

گراول)بیمهخدماتیستیتحتپوششبیمههمکارانمتقاضیوافرادتحتتکفلآنانبا-4

اجتماعی(و....باشند.تأمیندرمانیویا

ماهبعدازدرخواستپوششبیمهفرزندانتازهمتولدوهمسرانتازهعقدشدهحداکثرتایک-5

باشد.پذیرمیتولدیاعقدامکان

تعهداتقرارداد:-6
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 نفر هر تعهدات شرح
 تعهدات سقف

 ل()ریا 1 طحس

 تعهدات سقف

 )ریال( 2 سطح

 تعهدات سقف

 )ریال( 3 سطح

،تراپیرادیو،درمانیشیمی،بستری،جراحیهایهزینهجبران

انواعآنژیوگرافی گامانایف، وبیمارستاندرشکنسنگقلب،

بستریبهمشروطآمبوالنس...،هزینهومحدودجراحیمراکز

بهسایربیمارانتقالونقلیاودرمانیمراکزدرشدهبیمهشدن

پزشکمعالجدستورطبقدرمانی-تشخیصیتشخیصیمراکز

 ریال000/300/1خارجشهر–ریال000/800داخلشهر

000/000/160000/000/250000/000/000/1

اعصابوسرطان،مغزبهمربوطجراحیاعمالهایهزینهجبران

،پیوندقلبنخاع)بهاستثنایدیسکستونفقرات(،ومرکزی

 یکبنداحتساببا،استخوانمغزوکلیهکبد،ریه،

000/000/320000/000/500000/000/000/2

000/000/60000/000/60000/000/70 سزارینوطبیعیازاعمزایمانهایهزینهجبران

هزینه سونوگرافیشامل:پاراکینکیهایجبران ماموگرافی،،

اسکنانواع اکوآرام، اکو،استرسکاردیوکرافی،آی،

(،هیدرودرمی،کاردرمانی،جنینقلبنوار) NST دانسیتومتری،

تراپیسرمتراپی،گفتاردرمانی،رفتاردرمانی،توانبخشی،مگنت

پنتاکم، فوندوسکوپی، توپوگرافی، پاکیمتری، تزریقات،

 سیستوسکوپی،آنتروپیون

000/000/18000/000/25000/000/200

 ،PFT-آلرژی،اسپیرومتریتست،ورزشتستینهجبرانهز

عصبنوارعضله،نوار نوارنوار، یامغز، )سیستومتری مثانه

مانیتورینکهولتر،سنجیبینایسنجی،شنواییسیستوگرام(،

آنژیوگرافی هولترچشمقلب، اسمیر، پاپ گوش، شستشوی ،

 سنجی،هولترفشارخون،کورویس،عکسچشم

000/000/12000/000/18000/000/20

هزینه جراحیهایجبران وشکستگیسرپاییمجازهای

لپیوم،بخیه،کرایوتراپی،اکسیزیومختنه،گیری،گچها،دررفتگی

درآوردن،بخیهکشیدنودرمانیلیزروکیستتخلیه-بیوپسی

خارج نیمکردنگچ، دو برداشتنیا کاشتحلزون، میخچه،

 اییاحرفهکردنپیچیاپینبههرروش

000/000/12000/000/18000/000/20

بهکهمواردیدرانکساریعیوبرفعبهمربوطهایهزینه

بینایینقصمطلققدرجمعگربیمهمعتمدپزشکتشخیص

3(آستیگماتنصف،دوربینیوبینینزدیکدرجه)چشمدوهر

 باشدبیشتریادیوپتر

000/000/15000/000/15000/000/15

تشخیصی،جبرانهزینه ناباروری)هزینه نازاییو هایدرمان

 با مرتبط جراحی اعمال و دارویی( و IUIدرمانی ،ZIFT،

GIFTمیکرواینجکشنو،IVF 

000/000/30000/000/30000/000/40

دارو)براساسداروهایمجازوزارتوویزیتهایهزینهجبران

مواقعدراورژانسدماتخبهداشتودرمانکشورفارماکوپه(و

غیربستری

000/000/8000/500/12000/000/18

000/500/2000/500/3000/500/4(نرموسخت)لنزوعینکهایهزینهجبران

000/0000/3000/000/7000/000/7سمعکهایهزینهجبران

 ترمیم،هزینهجبران*  شامل دندانپزشکی به مربوط های

ک کشی، عصب روکش،بروساژ، ایمپلنت، جرمگیری، شیدن،

دندانمصنوعی،ارتودنسی،جراحیلثه)خدماتدندانپزشکی

000/000/100000/000/25000/000/40
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بهتشخیصپزشکمعتمدبیمه فوقالذکردرصورتیکهبنا

جنبهزیباییداشتهباشدقابلپرداختنیست(،ارتودنسی

آزمایشهایملشاآزمایشگاهیخدماتهایهزینهجبران

،پزشکیژنتیکوشناسیپاتولوژییاآسیبتشخیصپزشکی،

قلبنوار،فیزیوتراپی،رادیوگرافی

000/000/18000/000/25000/000/200

000/000/30000/000/30000/000/30هایجنینهاوناهنجاریهایتشخیصبیماریجبرانهزینه

 000/380/1 000/220/1 000/970 )هر نفر، بر حسب ریال( بیمه: حق

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

 حسب ریال(
300/057/1 800/329/1 200/504/1 

 

بایستدرصورتبستریدرمراکزطرفقراردادیاغیرطرفقراردادویاشدهمیبیمهتبصره:   

حداکثرضمناً گربرساند.بهاطالعبیمههایخارجازکشورمراتببستریخودراسریعا بیمارستان

ماهازتاریخانجامهزینهدرطولمدتاعتبار3گرهایدرمانیبهبیمهمهلتتحویلاسنادهزینه

ماهپسازپایانقرارداد(1باشد.)درصورتخاتمهقراردادحداکثرقراردادمی

استثنائات:-7

باشد:مواردزیرخارجازتعهداتمی

کفبندی،افزایشطولتاجدندانیفکولثه،جراح-

گیرد،مگراینکهناشیازوقوعحوادثبیمهشدهاعمالجراحیکهبهمنظورزیباییانجاممی-

درطیمدتبیمهباشد.

گررفعاینعیوبمادرزادیمگراینکهطبقتشخیصپزشکمعالجوتأییدپزشکمعتمدبیمه-

ومعالجهآنضروریباشد.عیوبجنبهدرمانیداشته

سقطجنینمگردرمواردقانونیباتشخیصپزشکمعالج.-

ترکاعتیاد.-

خودکشی،جنون،قتلوجنایت.-

حوادثطبیعیمانندسیل،زلزلهوآتشفشان-

کودتاواقداماتاحتیاطیمقاماتنظامیوجنگ،شورش،اغتشاش،بلوا،اعتصاب،قیامآشوب،-

یوعملیاتخرابکارنهبنابهتاییدمقاماتذیصالح.انتظام

ای.فعلوانفعاالتهسته-

هزینهاتاقخصوصیوهمراهمگردرمواردضروریبهتشخیصپزشکمعالجوتأییدپزشک-

گر.معتمدبیمه

زایمانبرایفرزندچهارموبیشتر.-

گیکلی.هایمربوطبهمعلولیتذهنیوازکارافتادهزینه-

عقیمسازیمگراینکهجنبهدرمانیداشتهباشد.-
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هایپزشکیکهدرمراحلتحقیقاتیبودهوتعرفهدرمانیآنازسویوزارتبهداشتکلیههزینه-

تدوینواعالمنشدهباشد.

فهرستاعمالغیرمجازدرمطب-

دبههیچعنوانقابلبرگشتشدگانیکهبههردلیلاعالمانصرافنماینیبیمهحقبیمه-8

شدگانیباشدوحقبیمهتاپایانقراردادازحقوقفردبیمهشدهکسرخواهدگردید.)بیمهنمی

شوندبایدتاپایانقراردادحقبیمهراپرداختنمایندوامکانکهدرحینقراردادقطعحقوقمی

حذفآناندرحینقراردادوجودندارد(

شدگانحداکثربراساستعرفهمورداحیوبیمارستانیخارجازکشوربیمههزینهاعمالجر-9

هایدرجهیکطرفقراردادبابیمهایرانمعادلهمارزریالیصورتحسابدرعملبیمارستان

گراولقابلپرداختزمانبستری)تاریخصورتحساب(طبقمفادقراردادپسازاخذسهمبیمه

گررسانیدهشودومدارکزاعزامبهخارجازکشورمراتببهاطالعبیمهاست)منوطبهآنکهقبلا

پزشکیبهتأییدکنسولگریجمهوریاسالمیایراندرکشورمربوطهوترجمهرسمیآنبهتأیید

وزارتامورخارجهایرانرسیدهباشد(.

کماه(قطعگرددهمکارانیکهدرطولمدتقراردادتحتهرعنوانحقوقآنها)حتیبرایی-10

ایناموررامطلعنماینددرغیراینصورتمسؤولیتحذفنامایشانازلیست بایستیسریعا 

باشد.بیمهدرمانتکمیلیویاادامهپوششبیمهآنهاوبدهیحقبیمهبهعهدهخودشانمی

بستریهمکارانیکهقصدبستریدربیمارستاندارندبایستیقبلازبسترییادرحین-11

نامهبهبیمارستاناقدامنمایند.درغیراینصورتبهدلیلنیازبهتاییدپزشکجهتدریافتمعرفی

انجامدماهبهطولمی4تا2هایبیمارستانی،پرداختخسارتبینگرجهتهزینهمعتمدبیمه

تاییدپزشکعملپولیپبینیوغیره–.)باتوجهبهاینکهبرخیازاعمالمانندلیزیکچشم

شودقبلازانجامهرعملیباشد،توصیهمیمعتمدوتهیهاسنادومدارکقبلعملموردنیازمی

باپزشکبیمهمشورتشود.(
 اداره رفاه –مدیریت امور اداری 
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 و درمان خدمات سالمت سنجش رضایت کارکنان از -5-3

(باالترازمیانگین75/3همهسطوح)،میانگینرضایتازبیمهتکمیلی8براساسجدولشماره

بهدستtمقدار (است،وبراساس58/3مربوطبهرضایتازخدمتبیمهتکمیلیطرحکوهرت)

داریبینمیزانرضایتکارکنانازخدماتمربوطتفاوتمعنی144(دردرجهآزادی03/2آمده)

وجوددارد.04/0بهسالمتودرماندرسطح
 

 انگین و انجراف استاندارد خدمات سالمت: می1-5جدول شماره

 تعداد معنیداریدرجهآزادی t انحرافاستاندارد میانگینخدماتسالمتودرمان

 1 75/3 بیمهتکمیلی)همهسطوح(
03/2 144 04/0 145 

 27/1 58/3 بیمهتکمیلی)طرحکوهرت(

 

 
 : میانگین خدمات سالمت و درمان1-5نمودار 

 
  

3.75

3.58

(  همه سطوح)بیمه تکمیلی  (طرح کوهرت)بیمه تکمیلی

سالمت و درمان

سالمت و درمان
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 هاالمت، درمان، مشاوره و مددکاری در دانشگاهخدمات س -5-4
 

 ها: اطالعات مربوط خدمات سالمت، درمان، مشاروه و مددکاری در دانشگاه2-5جدول 

 توضیحات تکمیلی عنوان خدمت نام دانشگاه ردیف

تهران1

اجتماعیمددکاری -

درعیادتجهیزیه،تهیههزینهکمک

ار،خانوسرپرستزنانازحمایتبیمارستان،

بهداشتمرکزومشاورهمرکزبهارجاع

2سطحو1سطحتکمیلیبیمه -

دولتکارکنانسالمتبیمه -

کشوریبازنشستگانسالمتبیمه -

اصفهان2

تکمیلیبیمه -
سایتیکدرهفتهروزهربیمهنمایندهحضور

دانشگاهی

سالمتبیمه -

اجتماعیتأمینبیمه -

تربیتمدرس3

تکمیلیبیمه -

سالمتبیمه -

اجتماعیتأمینبیمه -

دفاترنشانیقراردادها،مورددرکاملاطالعات

دارد.وجودسایتدر...ودفترچهتمدید

تبریز4

تکمیلیبیمه -

ویژهتخفیفومتخصصینباهماهنگی -

دانشگاهشناساییکارتبا

(سرعین)سبالندرمانیآبمجتمع -

سالمتبیمه -

اجتماعینتأمیبیمه -

پوست،وزیباییومومتخصصین -

درصد20دانشگاهکارتباروانپزشک

تخفیف

بادرمجتمعکارکناندرصد50تخفیف -

شناساییکارت

5
الدینخواجهنصیر

طوسی

تکمیلیبیمه -

سالمتبیمه -

اجتماعیتأمینبیمه -

وجودسایتدرهابیمهمورددرکاملراهنمایی

دارد.

شهیدبهشتی6

تکمیلییمهب -

سالمتبیمه -

اجتماعیتأمینبیمه -

وجودسایتدرکاملراهنماییوتوضیحات

دارد.

صنعتیاصفهان7

تکمیلیبیمه -

سالمتبیمه -

اجتماعیتأمینبیمه -

ایراناماساژمرکز -

جمطبیتشخیصآزمایشگاه -

نوردندانپزشکیدرمانگاه -

مرکزدرکارکنانبهدرصد50تخفیف -

شناساییکارتباراناایماساژ

آزمایشگاهدرکارکنانبه%30تخفیف -

کارتارائهباجمطبیتشخیص

شناسایی

هزار500مبالغتقسیطو%30تخفیف -

درمانگاهکارکنانبهباالبهتومان

شناساییکارتارائهبانوردندانپزشکی

صنعتیامیرکبیر8

تکمیلیبیمه -

سالمتبیمه -

عیاجتماتأمینبیمه -

بزرگمهردندانپزشکیمرکز -
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صنعتیشریف9

تکمیلیبیمه -

سالمتبیمه -

اجتماعیتأمینبیمه -

اصالحوحرکتیهایتکنیکهمایش -

نشستنهایشیوه

تغذیهمشاوره -

سنجیبینایی -



عالمهطباطبایی10

تکمیلیبیمه -

سالمتبیمه -

اجتماعیتأمین -

فضایدرآموزشیپوسترهایانتشار -

مجازی

کنگوکریمهتبباآشنایی

11
علموصنعت

ایران

تکمیلیبیمه -

سالمتبیمه -

اجتماعیتأمین -



فردوسیمشهد12

تکمیلیبیمه -

سالمتبیمه -

اجتماعیتأمین -



شیراز13
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 دانشگاه تهران -5-4-1

 های مددکاریاقدامات و فعالیت

شوندکهبرایگذرازآنبهتیمیکارکناندرزندگیخانوادگیوشغلیخودگاهدچارمشکال

باشندکهباحفظاسرارکمکمالییاهمفکرینیازدارندوبهاینمنظوربهدنبالمرجعیمی

 شانکند.آنهادرجهترفعمشکالتشانگامبرداشتهویاری

 :هایذیلبودهاستواحدمددکاریاجتماعیتاکنونمنشأخدماتزیادیدرزمینه

 ریبامراجعینمصاحبهمددکا •

 پیگیریوضعیتمراجعین •

 مطرحنمودنپروندهمراجعیندرجلساتمددکاریاجتماعی •

 ارجاعبهمرکزمشاورهدانشگاهتهران •

 ارجاعبهمرکزبهداشتدانشگاهتهران •

 حمایتمالی •

 کمکهزینهتهیهجهیزیه •

 بازدیدازمنزل •

 عیادتدربیمارستان •

 مراجعهبهدادگاه)پیگیریقضائی( •

 رداختوامضروریپ •

 حمایتاززنانسرپرستخانوار •

 حمایتازفرزندانمحصلمددجویان •

 بیمه درمان تکمیلی )بیمه اختیاری(

 ایشهیدمطهریگر:شرکتسهامیبیمهایرانمجتمعبیمهشرکتبیمه

30/07/98لغایت01/08/97 تاریخشروعوانقضاقرارداد:

هایبیمارستانیوجراحیناشیازجبرانبخشیازهزینه لی:موضوعقراردادبیمهدرمانتکمی

گرپایهباشدکهدرتعهدبیمههایاضافیدرمانیبیمهشدگانمیبیماری،حادثهوسایرپوشش

گرقرارگرفتهاست.تأمیناجتماعی(نیستوطیاینقرارداددرتعهدبیمه–)خدماتدرمانی

ختاللدراعمالطبیعیوجهازمختلفبدنطبقتشخیصهرگونهعارضهجسمیوا :بیماری

باشد.پزشکمی

گذارازخسارتقابلپرداختاستکهمیزانفرانشیزدرقراردادسهمبیمهشدهیابیمه :فرانشیز

باشد.می درصد 10 آمدهدرخصوصافرادتحتوغیرتحتتکفلجاریطبقتوافقاتبعمل

 ربایددرمقابلتعهداتقراردادپرداختنماید.گذاوجهیاستکهبیمه :حقبیمه

 ریال1:1.200.000بابتهرنفردرماهطرح مبلغحقبیمه

 ریال2:800.000بابتهرنفردرماهطرح مبلغحقبیمه
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 :یارانه بیمه درمان تکمیلی

رهردوباتوجهبهدستوررئیسمحترمدانشگاهومعاونتمحترماداریومالیدانشگاهتهراند

درصدازکل45طرحبابتهرنفرازکارکنانوافرادتحتپوششبیمهدرمانتکمیلیدانشگاه،

گرددوبهکارکنانپرداختمی یکبار یارانههرششماه بهصورت حقبیمهبهنسبتهرطرح

خصوصپردیس پرداختدر مربوطه واحد طریق از یارانه مستقل، ردیفبودجه دارای های

 باشد.هایموردیفیشحقوقیقابلرؤیتمیدد.کهدرقسمتپرداختگرمی

 شرایط افزایش بیمه شدگان در طول قرارداد:

اندافرادجدیداالستخدام،کارکنانانتقالی،همسرکارکنانیکهدرطولمدتقراردادازدواجنموده

 کم.منوطبهاعالمکتبی)اتوماسیوناداری(تاحداکثریکماهازتاریخح

باشند.مشروطبهاعالمکتبی)اتوماسیوناداری(باارسالنوزادانازبدوتولدتحتپوششمی

 تصویرشناسنامهنوزادتاحداکثردوماهازتاریختولد.

 :مدارکالزمافرادجدیداالستخداموافرادانتقالی

رهحسابحقوقی،تصویرحکمکارگزینی،تصویرشناسنامهصفحهاولودوم،کارتملی،شما

 وشمارهموبایلبیمهشدهاصلی. شبا شماره

 :مدارکالزمدرصورتازدواج

 تصویرکارتملیوصفحاتاولودومشناسنامهبیمهشدهاصلیوهمسر.

 :شرایطکاهشبیمهشدگاندرطولمدتقرارداد

اخراجومرخصیبدونحقوقمنو بازنشستگی، طبهاعالمعبارتستازفوتبیمهشدهاصلی،

 کتبیازطریقاتوماسیوناداری.

 :ایفرزندانشرایطپوششبیمه

فرزندانمونثومذکرباشرایطعدماشتغالوازدواجمنوطبهثبتنامطبقشرایطقرارداددر

می میسر کتبیزمانمقرر اعالم طولقراردادمقتضیاستبا صورتازدواجدر در باشدکه

 ایارسالگردد.یرشناسنامهصفحهاولودومجهتحذفپوششبیمه)اتوماسیوناداری(تصو

 1شرحتعهداتبیمهایطرح  •

 2شرحتعهداتبیمهایطرح  •

هایدرمانمدارکتخصصیموردنیازجهتپرداختمستقیمهزینه  •

 شدگانبیمه

 جهتتاییدپرداخت-لیستدندانپزشکانمعتمدشرکتسهامیبیمهایران  •

 بیمارستانی(-ستجومراجعطرفقراردادبابیمهایران)پاراکلینیکیفرآیندج  •

 تعرفهخدماتدندانپزشکیبیمهایران  •



 

https://refah.ut.ac.ir/fa/page/2788
https://refah.ut.ac.ir/fa/page/2788
https://refah.ut.ac.ir/fa/page/2789
https://refah.ut.ac.ir/fa/page/2789
https://refah.ut.ac.ir/fa/page/2790
https://refah.ut.ac.ir/fa/page/2790
https://refah.ut.ac.ir/fa/page/2790
https://refah.ut.ac.ir/fa/page/2790
https://refah.ut.ac.ir/fa/page/2791
https://refah.ut.ac.ir/fa/page/2797
https://refah.ut.ac.ir/fa/page/2796
https://refah.ut.ac.ir/fa/page/2796
https://refah.ut.ac.ir/fa/page/2796
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 بیمه درمانی سالمت

علمی،کارکنانواحدبیمهادارهکلاموررفاهیبهمنظورخدماترسانیبهاعضایمحترمهیأت

ایباشرکتسهامیبیمههایارجمندایشاننسبتبهانعقادقراردادهایبیمهگرامیوخانواده

ایشهیدمطهریاقدامنمودهاست.ایرانمجتمعخدماتبیمه

علمیوکارکنان)بیمهاختیاری(باسررسیدیکسالهقراردادبیمهدرمانتکمیلیاعضایهیأت 

 .30/07/98-01/08/97 :ازتاریخ

 هایالزم.نظارتبررونداجراییقراردادهایبیمهوهماهنگی  

 ایتوسطکارشناسانبیمهمستقردردانشگاهتهران.نظارتبرنحوهانجاماموربیمه 

 شدگانارجمند.پاسخگوییتلفنی،مکاتباتاداریوراهنماییمراجعینحضوریوبیمه 

 :شدگاندریافت مدارک بیمه

 باشد.مامیمدارکهمکارانگرامی،واحدبیمهمستقردردانشگاهتهرانمیمحلدریافتت

 :بیمه سالمت کارکنان دولت

کاندیدافزایش،انجامکلیهخدماتمربوطبهاموردفترچه قبیل: هایبیمهخدماتدرمانیاز

هتوسطهایجداگانایپرسنلدانشگاهبهغیرازردیفبودجهکاهشوپاسخگوییبهسواالتبیمه

 پذیرد.کارشناسادارهامورمالیمستقردرطبقههمکفسازمانمرکزیانجاممی

 :بیمه سالمت بازنشستگان صندوق کشوری

هایبیمهخدماتدرمانیازقبیل:افزایش،کاهشوانجامکلیهخدماتمربوطبهاموردفترچه

اهتوسطکارشناسادارهامورایبازنشستگانووظیفهبگیراندانشگپاسخگوییبهسواالتبیمه

 پذیرد.مالیمستقردرطبقههمکفسازمانمرکزیانجاممی

نظرسنجی واحد بیمه اداره کل امور رفاهی دانشگاه تهران

انتقاداتو توجهبهاهمیتموضوعتکریماربابرجوعولزومآگاهیازنظرات، پیشنهاداتبا

هایمربوطهسازندهشماهمکارانگرامیباهدفبهبودخدماترسانی،باتکمیلاطالعاتفرم

 اینادارهرایارینمائید.

 

 دانشگاه اصفهان -5-4-2

 بیمه خدمات درمانی

به افزایشعائله یا جدید دفترچه خدماتدرمانیجهتصدور کارکناندارایدفترچه کلیه

بیم مسئولینکارشناسمحترم امضاء تکمیلو از بعد و نمایند آقایمجیدغالمیمراجعه ه

ربطبهنمایندگیهایبیمهسالمتمراجعهنمایندوبعدازثبتدرسامانهبیمهسالمتفرمذی

 افزایشعائلهرامجددابهکارشناسمربوطهتحویلنمایند.

http://refah.ut.ac.ir/fa/form/133
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دگیبیمهسالمتمراجعهوبعدازثبتبایستابتدابهنماینهامیدرموردحذفافراددردفترچه

درسامانهبیمهسالمتفرممربوطبهکاهشعائلهمندیرابهجنابآقایمجیدغالمیتحویل

نمایند.



 بیمه تأمین اجتماعی

کلیهکارکناندارایدفترچهبیمهتأمیناجتماعیجهتتمدیدوتعویضوصدوردفترچهبه

قعدرخیاباننظرغربییاکارگزاریبیمهدرسهراهسیمینسازمانتامیناجتماعیوا5شعبه

 جنبمسجدانبیاءمراجعهنمایندونیازیبهمراجعهبهکارشناسمحترمادارهرفاهنمیباشد.

بایستابتدابهنمایندگیبیمهسالمتمراجعهوبعدازثبتهامیدرموردحذفافراددردفترچه

ربوطبهکاهشعائلهمندیرابهجنابآقایمجیدغالمیتحویلدرسامانهبیمهسالمتفرمم

نمایند.

1397/07/10تاریخبهروزرسانی:

 بیمه تکمیلی

 جدولزمانبندیجدیدمکانومحلحضورنمایندهبیمهایراندردانشگاهاصفهان

 روزهایحضورنماینده

8-15محلاستقرارنمایندهازساعت

شنبه

راداریدانشکدهاقتصادوامو

یکشنبه

دانشکدهادبیات

دوشنبه

معاونتآموزشی

سهشنبه

دانشکدهعلومتربیتی

چهارشنبه

ادارهرفاهکارکنان

یمدارکاعمازپاراکلینیکیودندانپزشکیدرروزهایاعالمشدهتوسطرابطجمعآوریکلیه

ورسیدتحویلخواهدشد.

خواهدشد.ضمنا جهتدریافتمعرفینامهمتعاقبااعالم

قرارداد بیمه تکمیل درمان گروهی

باشندکهقانونا تحتمنظورازافرادتحتتکفل،همسردائمی،فرزندان،پدرومادروافرادیمی

تکفلبیمهشدهاصلیبودهوبهتبعوی)بیمهشدهاصلی(تحتپوششبیمهپایهقراردارند.
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تبیمهشدگاناضافهشوندعبارتندازاستخدامیتوانندبهلیسافرادیکهدرطولبیمهنامهمی

هایجدید،انتقالبهدانشگاه،همسرکارکنانیکهدرطولقراردادازدواجنمودهاند.فرزندانتازه

روزپسازتولداسناد60متولدشدهازبدوتولدبیمهمیباشندمنوطبهآنکهبیمهگذارتا

دوکلیهافرادیکهدراثنایسالبیمهایتحتتکفلبیمهمربوطهرادراختیاربیمهگرقرارده

شدگاناصلیقرارخواهندگرفتومواردخاصدیگرطبقنظربیمهگذار.

توانندتحتسالگیتماموفرزنداناناثتازمانازدواجمی22فرزندانذکورحداکثرتاسن-

اارائهگواهیاشتغالبهتحصیلتاسالنیزب22پوششقرارگیرند.)درموردفرزندانذکورباالی

زمانیکهبهتحصیلاشتغالدارند(

چنانچهفرزندانبیمهشدهدچارمعلولیتذهنییاازکارافتادگیکلیباشندتامینکلیهی-

هزینهیدرمانطبقتعهداتخواهدبود.

ایشیاکاهش(لیستروزازتاریخصدورقراردادنسبتبهاصالح)افز30تواندتابیمهگذارمی

اولیهبیمهشدگاناقدامنماید.

حقبیمهافرادمستعفی،انتقالی،پایانخدمت،طالق،فوت،خروجازکفالتتاپایانماهوقوع

روزازآخرینروزماهوقوع،60مواردمذکورقابلپرداختوبیمهگذارباارائهاسناداثباتیتا

گررادارد.فرصتاطالعرسانیبهبیمه

باشد.شدهمیهایدرمانیکهتأمینآنبهعهدهبیمهفرانشیز:درصدمعینیازهزینه

گرتعهدیبهجبرانخسارتنداردکههیچدورهیدورهانتظار:مدتیاستکهدرطولآنبیمه

مهشدهانتظاریجهتانجامتعهدات،مشمولاینقراردادنمیشود.بهدلیلاینکهتعدادافرادبی

نفرمیباشد،قراردادمشمولدروهانتظارواضافهنرخنمی1000یدانشگاهاصفهانبیشاز

باشد.

بهمدتیکسالشمسیمیباشد.31/6/95لغایتتاریخ1/7/94مدتاینقراردادازتاریخ

ابتدایقرارداددریافتمدارکوپرداختهزینه هایخسارتدرمانبدونمحدودیتزمانیاز

صورتگیرد.(30/09/96وتاسهماهبعدازاتمامقراردادیعنی)31/06/96تاپایانآن01/07/95

هایبیمارستانی،جراحیوهایخدماتتشخیصیویژهوهزینهپرداختآنبخشازهزینه-

هایاضافیتحتپوششاینقرارداد)مطابقپزشکیناشیازبیماریویاحادثهونیزسایرهزینه

گراول)سازمانخدماتدرمانییاتأمیناجتماعییا....(جبراننشدهادههشت(کهتوسطبیمهم

روز.شدگاناینقراردادبدونقیدزمانومکانودرتمامساعاتشبانهاست،بهبیمه

گذارایذیلحسبدرخواستبیمهارائهپوششبیمه-2

ازهرواقعهناگهانیومنجربهجرح،نقصعضو،تبصره:حادثهموضوعاینقراردادعبارتاست

ازکارافتادگییافوتویگردد.

حدودتعهداتومیزانحقبیمه)بااحتسابمالیاتبرارزشافزوده(
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بیمه تکمیلی اعضاء هیأت علمی و کارکنان دانشگاه اصفهان -فرم 

میزان فرانشیز

هایموردهزینه(%10داد،معادلدهدرصد)درخصوصکلیهمفادتعهداتبیمهتکمیلیاینقرار

باشد.گرمیتأییدوتعهدبیمه

درصورتیکهبیمهشدگانازمزایایبیمهگراولاستفادهنمایند،مابهالتفاوتخسارتتاسقف

تعهدبیمهگر)طبقضوابطقراردادوپسازتطبیق(بدونکسرفرانشیزتاسقفموردتعهدقابل

د.پرداختخواهدبو

درصورتیکهبیمهشدگانازمزایایبیمهگراولاستفادهننمایندویاسازمانهایمذکوراز

پرداختخسارتبههردلیلیخوددارینمایندمیزانسهمخسارتعهدهبیمهشدهدرهرمورد

معادلفرانشیزتعیینشدهخواهدبود.

نحوهپرداختحقبیمه

ریالبهصورتماهیانهوحداکثر640،000انبهازایهرنفرعلمیوکارکنحقبیمهاعضایهیأت

گرواریزخواهدشد.گذاردروجهبیمهتاسیامماهبعدتوسطبیمه

دورهانتظار

گر)اعماززایمانوسزارینوبیماریهایمزمن(دورهانتظاربرایهیچیکازمواردتعهداتبیمه

اناینقرارداددرسالگذشتههیچگونهپوششبیمهدرمانشدگگرددحتیاگربیمهلحاظنمی

مکملنداشتهباشند.

گرتعهداتبیمه

گذاران.عقدقراردادهایبیمهبابیمه-1

قراردادبرایهرتعدادازاعضایهیأتعلمی،4و3ایطبقموادهایبیمهارائهپوشش-2

ایهستندبدونتغییرمندیازخدماتبیمهکارکنانوافرادتحتتکفلآنهاکهمتقاضیبهره

درحقبیمه.

صدورکارتبیمهتکمیلیبهنامهریکازاعضایهیأتعلمیوکارکنانوافرادتحتتکفل-3

آنها،معرفیشدهازطرفبیمهگذاران.

پرداختخسارتدرکوتاهترینزمانممکنپسازبررسیوتکمیلمدارکبراساستعرفه-4

شکی)حداکثرپانزدهروزازتاریختحویلاسناد(.نظامپز

باشد.گرمیگذاربرعهدهبیمهبررسیصحتوسقماطالعاتارائهشدهتوسطبیمه-5

عدمواگذاریکلییاجزئیتعهداتخویشبهغیر.-6

پرداختکلیهکسوراتقانونیازقبیلمالیاتو...برعهدهبیمهگرمیباشد.-7

-فرم14هایخدماتدندانپزشکیتاسقفتعهداتموضوعردیفکلیههزینهپرداخت-8

هایدندانپزشکی اصفهانجبرانهزینه کارکناندانشگاه هیأتعلمیو تکمیلیاعضاء بیمه

ویزیت،گرافی جراحیهایبراساستعرفهخدماتنظامپزشکی.شامل: کشیدندندان، ، ها
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میمهایدندانی،درمانریشه،درمانمجددریشه،جراحیدندان،جرمگیریوپروساژ،تر

هایلثه،پروتزهایثابتومتحرک،ارتودنسی،ایمپلنتتاسقفتعهدات

بیمهتکمیلیاعضاء-فرم13هایمربوطبهرفععیوبانکساریچشمردیفجبرانهزینه-9

درمواردیکهبهتش خیصپزشکمتخصص،جمعهیأتعلمیوکارکناندانشگاهاصفهان،

دوربینیبهاضافهنصفآستیگمات( 3قدرمطلقنقصبینائیهرچشم)درجهنزدیکبینییا

دیوپترویابیشترباشد،برایهردوچشمتاسقفتعهدات

بیمهتکمیلیاعضاءهیأتعلمیو-فرم10و9هایویزیت،داروردیفجبرانکلیههزینه-10

ان)براساسفهرستداروهایمجازکشورصرفامازادبرسهمبیمهگراول(کارکناندانشگاهاصفه

وخدماتاورژانسدرمواردغیربستری،هزینهانواعواکسنتاسقفتعهدات

بیمهتکمیلیاعضاءهیأتعلمیو-فرم4هایخدماتآزمایشگاهیردیفجبرانهزینه-11

یصپزشکی،پاتولوژییاآسیبشناسی،کارکناندانشگاهاصفهانشامل:آزمایشهایتشخ

)تیروئیدوسینه(تاسقفتعهداتFNAژنتیکپزشکی،انواعرادیوگرافی،نوارقلبوفیزیوتراپی،

بیمهگرموظفاستپسازتغییراتصورتگرفتهدرتعدادبیمهشدگاناقدامبهصدور-12

الحاقیهنمایدوکتبابهبیمهگذاراعالمنماید.

ها)درسراسرارسالفهرستمراکزدرمانیطرفقراردادشرکتبیمهدراصفهانوسایرشهر-13

هاو...(ها،کلینیکها،مراکزدرمانی،مراجعاتپاراکلینیکی)آزمایشگاهکشور(:بیمارستان

ها(سال)دربیمارستان70سالوباالتراز7هزینههمراهافرادزیر-14

گذارتعهداتبیمه

گردداطالعاتکلیهمتقاضیانوافرادتحتتکفلآنانراحداکثرظرفمدتگذارمتعهدمیبیمه

گردراختیارویقراردهد.دوماهپسازانعقادقراردادبراساسفرمتموردتوافقبابیمه

تعلمیوکارکنانمیاعضایهیأت حتتوانندهمسر،فرزندانوسایرافرادتحتتکفلخودرا

دراینخصوصبیمهگذارمتعهدمیگرددلیست پوششموضوعاینتفاهمنامهقراردهند.

مشخصاتشناسنامهایهریکازمتقاضیانبیمهوحقبیمهآنهارابهبیمهگرارائهنمایند.

دانشگاهحقدرخواستسایرمدارکتکمیلیجهتبررسیبیشترپروندهراحسبموردبرای

تهوبیمهگرمتعهدبههمکاریدراینزمینهخواهدبود.خودمحفوظداش

مواردفسخقراردادونحوهتسویهحقبیمه

تواننددرمواردزیربرایفسخقرارداداقدامنمایند:گذارمیبیمهگرویابیمه

گر:مواردفسخازطرفبیمه-الف

یشازدوماه.عدمپرداختتمامیاقسمتیازحقبیمهواقساطآنباتأخیرب

گذار:مواردفسخازطرفبیمه-ب

تواندبنابرتشخیصخوددرمدتقراردادبرایفسخقرارداداقدامنماید.گذارمیبیمه

نحوهتسویهحقبیمهدرمواردفسخ:-ج
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گذار،حقبیمهتازمانفسخبراساسحقبیمهماهمحاسبهدرصورتفسخقراردادازطرفبیمه

ماه،یکماهتماممنظورخواهدشد(شود.)کسرمی

نحوهاعالمفسخ:-د

گربخواهدبارعایتبندالفهمینمادهقراردادرافسخنماید،ابتدابایدموضوعدرصورتیکهبیمه

روزازتاریخاعالممراتببهویبهتعهدات15گذاراعالموظرفمدترابصورتمکتوببهبیمه

تواندقراردادرافسخومراتبرابالفاصلهبهناظراعالمگرمیرتبیمهخودعملننمود،دراینصو

نماید.

مکتوببهبیمهدرصورتیکهبیمه فسخنماید،موظفاستموضوعرا گرگذاربخواهدقراردادرا

گر،قراردادفسخشدهمحسوباطالعدهد.دراینصورتازتاریختسلیمنامهفسخقراردادبهبیمه

گذار،تاریخمشخصیرابرایفسختعیینشدهباشد،اثرفسخازچنانچهدرنامهبیمهشود.می

تاریخاخیرخواهدبود.

حلاختالف

درکلیهمواردیکهدراینقراردادذکریازآنبهمیاننیامدهبرطبقشرایطعمومیبیمه-1

هدشد.هایشورایعالیبیمهوقوانینجاریمملکتخواگروهی،آییننامه

درصورتبروزهرگونهاشکالدرتفسیرونحوهاجرایقرارداد،موضوعحتیاالمکانازطریق-2

گذارحلوفصلخواهدشد.گرونمایندهبیمهمابیننمایندهبیمهمذاکرهفی

1397/07/10تاریخبهروزرسانی:


 دانشگاه تربیت مدرس -5-4-3

خدماتدرمانیمدارکموردنیازبهمنظورصدوردفترچه

اطالعاتمندرجدراین برگهصدوراولیهبامهروامضاءمدیریتاموراداریوامورمالی •

هایناقصفرمبایدکامال خوانا،بدونخطخوردگیوبطورکاملتنظیمگردد،بهفرم

 ترتیباثردادهنخواهدشد.

 فتوکپیصفحهاولودومشناسنامهسرپرست •

 سنامهافرادخانوادهفتوکپیصفحهاولشنا •

 تصویراولینفیشحقوقی •

 تصویراولینحکماستخدامی)رسمیآزمایشی( •

 یکقطعهعکس •

 ریالبابتصدورهرجلددفترچه2000مبلغ •

 ارائهکدپستی •

 ارائهکپیکارتملی •
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عنوانتوجهداشتهباشیدبعدازدریافتدفترچه،کدبیمهدرمانیمندرجدرصفحاتدفترچهبه

باشد.آنرایادداشتودرمراجعاتبعدیبهسازمانبرایدسترسیشناساییبیمهشدهمیشماره

 بهپروندهدرمانیخود،ازآناستفادهنمایید.

 

 نحوه تمدید و تعویض دفاتر خدمات درمانی

1380رساندازاولبهمنباتوجهبهتغییرنحوهتعویضدفاتربیمهخدماتدرمانی،بهاطالعمی

هابهصفحهاولمنتقلشدهلذاالزماستهنگامتعویض،ابتدااصلدفترچهراپایاندفترچهفرم

ممهوربهمهرمدیریتامورمالینمودهسپسآنرابههمراهیکقطعهعکسوفیشحقوقی

20ریالوجهنقدبهادارهرفاهتحویلنمایید.فرزندانتحتکفالتباسنبیشاز2000جاریو

 بایستازمحلتحصیلخودگواهیدریافتوآنراضمیمهمدرکفوقنمایند.سالمی

 

 مدارک مورد نیاز به منظور صدور دفترچه خدمات درمانی المثنی

دریافتوتکمیلفرماولیهازادارهرفاهکارکنانبههمراهتأییدیهامورمالیمبنیبر •

ینفرمبایدکامال خوانا،بدونپرداختحقبیمهتوسطبیمهشده.اطالعاتمندرجدرا

 خطخوردگیوبطورکاملتنظیمگردد،بهفرمهایناقصترتیباثردادهنخواهدشد.

 ریالبعنوانهزینهصدوردفترچهالمثنی2000پرداختمبلغ •

 تصویرآخرینفیشحقوقی •

 ارائهکدبیمهدرمانی •

 ارائهمدارکبهادارهبمیهگریوتحویلبعدازسهماه •

 

 مدارک الزم جهت صدور دفترچه تأمین اجتماعی

خوانا،بدونخطخوردگیوبطور-1 تکمیلفرماولیهاطالعاتمندرجدراینفرمبایدکامال 

 هایناقصترتیباثردادهنخواهدشد.کاملتنظیمگردد،بهفرم

 دهفتوکپیصفحهاولودومشناسنامهسرپرستوفتوکپیصفحهاولافرادخانوا-2

گرددوماهتاخیربهسازمانتأمیناجتماعیارسالمیهایحقبیمهبایکچونفهرست •

بایستبعدمستخدمجدیدحتما میباشد،لیستموجوددرادارهرفاهمربوطبهماهقبلمی

ازدریافتفیشحقوقیوبااطمینانازاینکهنامویدرفهرستاسامیبیمهشدگانتأمین

 رگرفته،بهادارهرفاهمراجعهنماید.اجتماعیقرا

 یکقطعهعکسازسرپرستویکقطعهازسایرافرادخانواده-3

توجهداشتهباشیدبعدازدریافتشمارهدفترچهبیمهشدهاصلیوشمارهسریالدفترچه •

عنوانشمارهشناساییبیمهشدهاست،آنرایادداشتودردرصفحاتدفترچهبهمندرج

اتبعدیبهسازمانبرایدسترسیبهپروندهدرمانیخود،ازآناستفادهکنید.مراجع
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بایستازمحلتحصیلخودگواهیدریافتسالمی20فرزندانتحتکفالتباسنبیشاز •

وآنراضمیمهمدارکفوقنمایند.فرزنداناناثباارائهاصلشناسنامهوکپیصفحهاول

 باشد.یودومشناسنامهبالمانعم

 

 نحوه تمدید و تعویض دفاتر تامین اجتماعی

اصلدفترچهرابهمسئولاموربیمهادارهرفاههایدفترچه،پسازاتمامبرگه ▪

کارکنانتحویلنمایید.درصورتیکهدفترچهبیمهنیازبهتمدیدداشتهباشد،

هبهشعبهمأموربیمهادارهرفاهباتوجهبهمراجعهروزهاییکشنبهوسهشنب

13:30توانندبعدازساعت،دفاترراهمانروزآمادهوهمکارانمحترممی13

 جهتتحویلمراجعهنمایند.

درصورتیکهدفترچهبیمهنیازبهتعویضداشتهباشد،اصلدفترچهرابرای ▪

 صدوردفترچهجدیدبهمأموربیمهتحویلدهید

شرکت  ▪ با تأمیناجتماعی سازمان قراردادهایچون سازمان از چاپخارج

روز5،حداقل13منعقدنمودهاست،بنابراینباتحویلدفاترتعویضیبهشعبه

در باشید داشته توجه لذا شود. دفترچهجدیدحاضر تا طولخواهدکشید

صورتیکهدچاربیماریمنجربهمراجعهبهبیمارستانوپزشکنشدهاید،قبال 

 اشتهباشید.بااینموضوعاهتمامد

بایستازمحلتحصیلخودسالمی22فرزندانتحتکفالتباسنبیشاز ▪

اصل ارائه با اناث فرزندان نمایند. دفترچه ضمیمه را آن و دریافت گواهی

 باشد.شناسنامهوکپیصفحهاولودومشناسنامهبالمانعمی

 

 مدارک الزم برای صدور دفترچه تأمین اجتماعی المثنی

 ئهاصلشناسنامهارا-1

بانکرفاه-ریالبحساببانکرفاهکارگرانمیدانانقالب102000واریزوارائهمبلغ-2

 کارگران

 الزمبهذکراستواریزفیشبهعهدهصاحبدفترچهاست. ▪

درحالحاضردانشگاهتربیتمدرسجهترفاهبیشترکارکناندرجهتسالمت،آنهاراتحت

 قراردادهاست. رانبیمهتکمیلیای پوشش





 ای )تأمین اجتماعی و خدمات درمانی(نکات مهم بیمه
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هایبیمهخدماتدرمانی)صدور،ارائهفیشحقوقیجدیدبیمهشدهاصلیبرایدفترچه-1

 تعویض،تمدیدو...(الزامیست.

 سالالزامیست.16ارائهاصلشناسنامهبرایفرزندانباالی-2

 زمشکالتبیمهای،خواهشمنداستدرهنگام:بهمنظورجلوگیریا-3

 انتقال،استعفا،مأموریت،بازنشستگی ▪

 مرخصیبدونحقوق،مرخصیاستعالجی ▪

 ازدواجوطالقفرزندان ▪

 فوتافرادتحتتکفل ▪

 ای،حتما بهادارهرفاهاطالعدهید.وهرگونهتغییراتاستخدامیوبیمه



 نشانی دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد با بیمه خدمات درمانی

 

 های بیمهنکات مهم در خصوص دفترچه

 بیمه تأمین اجتماعی

 فرمصدوراولیهدرخصوصبیمهشدگانتأمیناجتماعی)سرپرست(

 فرمهویتیافرادتحتتکفلبیمه)تأمیناجتماعی(

 فرمتعهدنامهفرزنداناناثجهتبرخورداریازحمایتهایدرمانی)تأمیناجتماعی(

)تأمینتعهدنامهفرزندانذکوربیمهشدگانجهتبرخورداریازحمایتهایمالی

 اجتماعی(

 فرمتعهدنامهبانوانشاغلجهتدریافتدفترچهتأمیناجتماعیبرایفرزندان

 درخواستکفالتپدریامادربیمهشده)تأمیناجتماعی(

 فرمدرخواستصدوردفترچهالمثنیبیمهشدگانتأمیناجتماعی

 بیمه خدمات درمانی

 فرمدرخواستصدوراولیهبیمهکارکناندولت)خدماتدرمانی(

 افزایشعائله)خدماتدرمانی(-فرمصدوراولیه

 فرمصدوردفترچهالمثنی)بیمهشدگانخدماتدرمانی(

 مدارکالزمبرایصدوردفترچهالمثنیخدماتدرمانی)بیمهسالمت(

 مدارکالزمبرایابطالدفترچهبیمهخدماتدرمانیفرزند)بیمهسالمت(

 )قابلتوجهمراجعینمحترمدفترچهبیمهخدماتدرمانی(2مهموفوری-

 

https://modares.ac.ir/uploads/Shr.Am.Wr.Rar.1.pdf
https://modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=21&fkeyid=&siteid=21&pageid=5673&owner=5074
https://modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=21&fkeyid=&siteid=21&pageid=5673&owner=5074
https://modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=21&fkeyid=&siteid=21&pageid=5673&owner=5074
https://modares.ac.ir/uploads/HSR.AM.WR.FRM.1.1-1.pdf
https://modares.ac.ir/uploads/HSR.AM.WR.FRM.1.2-1.pdf
https://modares.ac.ir/uploads/HSR.AM.WR.FRM.1.3-1.pdf
https://modares.ac.ir/uploads/HSR.AM.WR.FRM.1.4-1.pdf
https://modares.ac.ir/uploads/HSR.AM.WR.FRM.1.4-1.pdf
https://modares.ac.ir/uploads/HSR.AM.WR.FRM.1.4-1.pdf
https://modares.ac.ir/uploads/HSR.AM.WR.FRM.1.4-1.pdf
https://modares.ac.ir/uploads/HSR.AM.WR.FRM.1.5-1.pdf
https://modares.ac.ir/uploads/HSR.AM.WR.FRM.1.7-1.pdf
https://modares.ac.ir/uploads/HSR.AM.WR.FRM.2.2-1.pdf
https://modares.ac.ir/uploads/HSR.AM.WR.FRM.2.2-2.pdf
https://modares.ac.ir/uploads/HSR.AM.WR.FRM.3.3-2.pdf
https://modares.ac.ir/uploads/HSR.AM.WR.FRM.1.7-2.pdf
https://modares.ac.ir/uploads/HSR.AM.WR.FRM.1.7-3.pdf
https://modares.ac.ir/uploads/HSR.AM.WR.FRM.1.7-4.pdf
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 دانشگاه تبریز -5-4-4

97-98بیمهتکمیلیالبرز قرارداد

 تعرفهدندانپزشکیبیمهتکمیلی

    ) EXCEL     -    PDF   (فرمتحویلمدارکبهبیمهتکمیلی 

   )   EXCEL  -   PDF  (فرمعضویتجدید/کاهش/افزایش/انصراف

 خسارتدرمانبیمهالبرز استعالم نحوه

 ادبیمهتکمیلیبیمهالبرزنحوهجستجویمراکزطرفقرارد

 (2لیست  - 1لیستمدارکالزمجهتاخذهزینهدرمانبیمهتکمیلی)

http://personnel.tabrizu.ac.ir/file/download/page/1535442328-.zip
http://personnel.tabrizu.ac.ir/file/download/page/1535442328-.zip
http://personnel.tabrizu.ac.ir/file/download/page/1535442376-96.pdf
http://personnel.tabrizu.ac.ir/file/download/page/1536126896-.xlsx
http://personnel.tabrizu.ac.ir/file/download/page/1536126920-.pdf
http://personnel.tabrizu.ac.ir/file/download/page/1536127040-.xlsx
http://personnel.tabrizu.ac.ir/file/download/page/1536127076-.pdf
http://personnel.tabrizu.ac.ir/file/download/page/1537008809-.pdf
http://personnel.tabrizu.ac.ir/file/download/page/1537008877-.pdf
http://personnel.tabrizu.ac.ir/file/download/page/1537008877-.pdf
http://personnel.tabrizu.ac.ir/file/download/page/1537008877-.pdf
http://personnel.tabrizu.ac.ir/file/download/page/1537080525-1.jpg
http://personnel.tabrizu.ac.ir/file/download/page/1537080525-1.jpg
http://personnel.tabrizu.ac.ir/file/download/page/1537080541-2.jpg
http://personnel.tabrizu.ac.ir/file/download/page/1537080541-2.jpg
http://personnel.tabrizu.ac.ir/file/download/page/1537080541-2.jpg
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 سهیالت خدمات بهداشتی و درمانیت


 تسهیالت رفاهی پزشکی

 
 درمانی سبالنتسهیالت رفاهی مجتمع آب
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 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی -5-4-5

هایبیمهتکمیلیاطالعیه

98نبیمهایراندرساللیستجدیدطرفقراردادتهرا

 98لیستجدیدطرفقراردادالبرزبیمهایراندرسال

 اطالعیهافرادتحتتکفل

 نحوهبررسیاسنادپاراکلینیکیازسمتشعبهپاسداران

 98جدولدریافتمدارکپزشکیبیمهایرانسال

 اطالعیهافرادتحتتکفل

 1398جدولتعهداتبیمهایرانسال

 1398فرمثبتنامافرادجدیدسال

 1398اطالعیهثبتنامبیمهایران

 98انبیمهایرانسالاطالعیهنمایندگ

 98اطالعیهخدماتپاراکلینیکیبیمهایرانسال

 1397سالهایقرارداداطالعیهپرداختهزینه

 اطالعیهمهم

 هایدندانپزشکی(لیستپزشکانمعتمدبیمهایران)هزینه

 تعرفهخدماتویزیتدرمراکزخصوصی،درمطبتخصصی،عمومی،غیردولتی

 97تعرفهخدماتفیزیوتراپیبیمهایرانسال

 97تعرفهخدماتدندانپزشکیبیمهایرانسال

 97هایبیمهتکمیلیایرانسالجدولدریافتمدارکپزشکیوپرداختهزینه

 هایپاراکلینیکیاطالعیهثبتهزینه

 97لیستدندانپزشکیطرفقراردادبیمهایرانسال

 اطالعیه

 97اطالعیهثبتنامبیمهتکمیلیبیمهایرانسال

 97راهنمایثبتنامبیمهتکمیلیبیمهایرانسال

 1397بیمهایرانسال"افرادجدیدبیمه"فرمثبتنامبیمهتکمیلی

 97اطالعیهثبتنامبیمهایرانسال

 1397جدولتعهداتبیمهایرانسال

 1397بیمهایرانسال-هاهاودانشکدهونتنامهاداریمعا

 اطالعیهدندانپزشکی

 اطالعیه

 "مهم"اطالعیه
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 96درخصوصپروسهپرداختبیمهایرانسال

 بیمهایران1396جدولتعهداتسال

 96فرمبیمهتکمیلی)ثبتنامافرادجدید(سال

 1396بیمهتکمیلیدرمانسالاطالعیهقرارداد

 1396راهنمایثبتنامبیمهتکمیلیبیمهایرانسال

 1396یکیوبیمارستانیبیمهایرانسالاطالعیهخدماتپاراکلین

 1396اطالعیهنمایندگانبیمهتکمیلیایرانسال

 1396هایپاراکلینیکیبیمهایرانسالپرداختهزینهمدارکالزمبرای

 بیمهایران1396اطالعیهثبتنامبیمهتکمیلی

 یهبیمارانخاصاطالع

 "جدید"اطالعیه

 "جدید"اطالعیه

 "شخصثالثوبدنه"اطالعیهبیمهخودرو

  "مدارکالزمجهتدریافتهزینهبیمهتکمیلی"اطالعیه

 "جدید"اطالعیه

 "جدید"اطالعیه

 1395اطالعیهبیمهتکمیلیدرمانسال

 اطالعیه

 بیمهایران1395جدولتعهداتسال

 بیمهایران1395فرمثبتنامبیمهتکمیلیسال

 اطالعیهبیمه

 افزایشدیهبیمهشخصثالث

 1395اطالعیهایامتعطیالتنوروز

 هایپاراکلینیکی)نحوهارسالمدارک(جدولارسالمدارکموردنیازبرایپرداختهزینه

 ثبتمدارکدرمانی

 اطالعیهدریافتمعرفینامه

 فرمثبتنامبیمهتکمیلی

 1394جدولتعهداتبیمهآرمانسال

 1394مهتکمیلیبیمهآرمانسالاطالعیهثبتنامبی

 شودخدماتپزشکیکهمعرفینامهبرایآنهاصادرمی

 اطالعیهعینک

 1394اطالعیهایامتعطیالتنوروز
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 1395اطالعیهایامتعطیالتنوروز

 1393جدولتعهداتبیمهآرمانسال

 مدارکالزمجهتصدوردفترچهبیمهاولیه،تعویض،المثنیخدماتدرمانیوتأمیناجتماعی

 هایپاراکلینیکیوبیمارستانیتوضیحاتارسالمدارکموردنیازبرایپرداختهزینه

 ساعاتحضورنمایندهبیمهآرمان

 
 اخبارواطالعیههایبیمهتکمیلی-یلیدانشگاهسامانهبیمهتکم

 
رساندمدیریتاموراداریدانشگاهدرجهتخدمترسانیبهتربهاساتیدبدینوسیلهبهاطالعمی

تهیهوراهاندازینمودهاست. )لینکاین وهمکارانگرامیسامانهبیمهتکمیلیدانشگاهرا

http://bimeh.kntu.ac.ir لمشاهدهاست(سامانهدرصفحهاصلیسایتدانشگاهقاب

توانندهزینههایبیمهتکمیلیراشخصاواردسیستمکردهودراینسامانههمکارانعزیزمی

همچنینمبالغیکهبیمهتکمیلیبهآنهاپرداختمیکندرامشاهدهکنند.

قابلهمچنینکلیه اینسامانه اینپسدر تکمیلیاز بیمه اطالعیههایمربوطبه و اخبار

مشاهدهمیباشد.

مدیریتاموراداریدانشگاه

10/06/1393تاریخ:



 جریمه معوقه -اطالعیه بیمه سالمت

هیأت" اعضایمحترم کلیه کارکنانرسمیقابلتوجه بیمهسالمت "علمیو طبقبخشنامه

سالسنداشتهباشندوفرزنداندخترکهازدواج25رزندانپسرکهباالی)خدماتدرمانی(ف

کنندجهتابطالدفترچهبیمهازطرفبیمهشدهبایداعالمگردددرغیراینصورت)عقد(می

ریالازطرفبیمهمعوقه)جریمه(میشوند.488889بهازایهرماهبهمبلغ



ورت بیمه خاصمدارک الزم جهت تحت تکفل قراردادن بص

 مدارکموردنیازعبارتنداز:

درخواستکتبیباذکرعلتبهمدیریتمحترماموراداری.-الف

کپیصفحهاولودومشناسنامهافرادیکهبیمهخاصمیگردند. -ب

فیشحقوقیپسازکسرکردنبصورتحقبیمهخاصتوسطامورمالی.)ارائهاینمورد-ج

یواعالمآنتوسطاموراداریبهامورمالیوپسازیکماهامکانپذیرازدرخواستکتب پس

میباشد.(

کدملیوکدپستی.-د
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فرمصدوراولیهوتعهدنامهسهسالهکهازنمایندهبیمهدانشگاهدریافتمیگردد.-ه

مربوطهبهافرادیکهبیمهخاصمیگردند.3x4یکقطعهعکس-و

ریالجهتصدوریاتعویضدفترچهبیمه.2000پرداختمبلغ-ز

 
بیمه خدمات درمانی

کلیهضوابططرحصدوراولیه،المثنی،تعویضوتمدیددفترچهبیمهخدماتدرمانیوهمچنین

ومدارکموردنیاز نحوهتحتتکفلقراردادنفرزنداندختروپسرهمکارانمحترم شرایط

بشرحذیلاعالممیگردد:

سالگیتمامتحتتکفلبودهوبشرطاشتغالبهتحصیلحداکثرتا20تاسن سرفرزندان پ

سالگی)باارائهگواهیاشتغالبهتحصیل(ومشروطبرمجردبودنفرزندپسرمیتوانند25سن

تحتتکفلقرارگیرندوبعدازآنازتکفلخارجوسرپرستبایدنسبتبهابطالبموقعدفترچه

مدارکالزماقداممقتضیبعملآورددرغیراینصورتمشمولپرداختمعوقهازبیمهباارائه

سویسازمانبیمهخدماتدرمانیخواهندشد.بدیهیاستدرصورتنیازبهادامهبیمه،متقاضی

میتواندباارائهدرخواستکتبینسبتبهبیمهخاصفرزندوهمسرویاقدامنماید.

باشندوپسازازدواجازتکفلخارجوسرپرستزدواجتحتتکفلمیتاقبلازا فرزندان دختر

بایدنسبتبهابطالبهموقعدفترچهبیمهباارائهمدارکالزماقداممقتضیبعملآورددرغیر

اینصورتمشمولپرداختمعوقهازسویسازمانبیمهخدماتدرمانیخواهندشد.درصورت

تواندباارائهدرخواستکتبینسبتبهبیمهخاصنمودنفرزندنیازبهادامهبیمه،متقاضیمی

وهمسرویاقدامنماید.

سالگیوپسازآنجهتادامهبیمهبشرطارائهمدارک18پسرحداکثرتاسن فرزندان معلول

ازسویسازمانبهزیستیمبنیبرتائیدمعلولیت،مشمولبیمهعادیبودهوتحتتکفلقرار

.خواهندگرفت

 
مدارک الزم جهت ابطال دفتر چه بیمه سازمان خدمات درمانی 

مدارکموردنیازعبارتنداز:

درخواستکتبیباذکرعلتابطالبهمدیریتمحترماموراداریدانشگاه.-الف

آخرینفیشحقوقیممهوربهمهرامورمالی.-ب

کپیصفحهاولودومشناسنامهبیمهشده.-ج

فترچهبیمهشده.اصلد   -د

فرمابطالدفترچهبیمهخدماتدرمانی -هـ

پسازبررسیمدارکدرصورتوجودمعوقهقابلپرداختمراتبمتعاقبابهافراداطالعداده

.خواهدشد

http://edari.kntu.ac.ir/Dorsapax/Data/Sub_71/File/form_ebtal_daftarche_bimeh.pdf
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مدارک الزم جهت تعویض دفترچه بیمه

مدارکموردنیازعبارتنداز:

درخواستکتبیبهمدیریتمحترماموراداری.-الف

کپیصفحهاولودومشناسنامهبیمهشده.-ب

آخرینفیشحقوقی.-ج

.3*4درصورتاسکننبودنعکسیکقطعهعکی-د

12/09/1393فترچهبیمه.تاریخبهروزرسانی:ریالجهتتعویضد2000پرداختمبلغ-ه

 

 دانشگاه شهید بهشتی -5-4-6

هایمفیدلینک

ادارهکلبیمهسالمتاستانتهران

 هایپزشکی(بیمهایران)مراجعدرمانیوتعرفه



 بیمه خدمات درمانی

بیمهخدماتدرمانی   

 1397سالضوابطوحقبیمه

 اولیه،تعویض،المثنیوابطالمدارکموردنیازبرایصدور

 نکاتمهممقرارتبیمهدرمان)خدماتدرمانی(

 تعرفهصدوردفترچهخدماتدرمانی

 
  3و2تعهدبیمهشدگانتبعیفرم

 فرمصدوراولیهدفترچهخدماتدرمانی

 فرمدرخواستصدوردفترچهالمثنی

 فرمافزایشعائله

 فرمدرخواستابطالدفترچهخدماتدرمانی

 فرماصالححقسرانه

 بیمهگری دستورالعملوراهنمایاجرای

 پذیرشاسنادموسساتتشخیصیدرمانیغیرطرفقرارداد
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 دانشگاه صنعتی اصفهان -5-4-7

بیمهپایه

بیمهپایهتأمیناجتماعی

 معرفیسازمانتأمیناجتماعی

 دریافتغرامتایامبیکاری

 بیمهپایهسالمت

 قوانینومقرراتبیمهسالمت

 هایبیمهسالمتجهتانجامخدماتبیمهایلیستنمایندگی

 آزمایشگاه تشخیص طبی جم

تفاهمنامهباآزمایشگاهتشخیصطبیجمارائهکلیهخدماتآزمایشگاهیکهموردپیروانعقاد

 قبولسازمانبیمهسالمتهمگانیمیباشد،

انمحترممیتوانندباهمراهداشتنمتقاضی بهدانشگاهیانگرامیارائهمیگردد. تخفیف%30با

 معرفینامهازادارهرفاهکارکنان

مراجعهویاجهتهرگونه 70ساختمان–جنبپلهواییمیر–خیابانشیخصدوقشمالی–آدرساصفهان به

تماسحاصلفرمایید.  6635228 باشمارهتلفن هماهنگی

 بیمه تکمیل درمان

 مهتکمیلینحوهاستفادهازخدماتبی

 فرمدرخواستهزینه

 قابلمشاهدهاستerp.iut.ac.ir  (درسایت98-99طرحهایبیمهتکمیلدرمان)سال

 راهنمایثبتنامبیمهتکمیلی

 تذکرات

 مرکز ماساژ ایرانا

 پیروانعقادتفاهمنامهبامرکزماساژایراناارائهکلیهخدماتاین

خدماتماساژریلکسی)سوئدی بادکشسردوگرم، – مرکز)شامل: دیپتیشوتراپی، روسی(،

 ساژالغریموضعی(وما  ماساژکاملسروصورت،پاکسازیصورت،پارافینتراپی

نسبتبهقیمتهایاعالمشده،برایدانشگاهیانگرامیارائهمیگردد.%50باتخفیف

،باارائهکارتشناسائیمیتوانند%60الزمبهذکراستکلیهجانبازانگرامیباالی

ازهمهخدماتمرکزبهصورترایگاناستفادهنمایند.

داشتنمعرفینامهازادارهرفاهکارکنانمتقاضیانمحترممیتوانندباهمراه
مجتمعادارینیکبخت-کوچهپشتدادسرا-خیاباننیکبخت – خیابانچهارباغباال-دروازهشیراز – بهآدرساصفهان

تماسحاصلفرمایید.36613755مراجعهویاباتلفن  216واحد – طبقهپنجم-)پارکینگپشتدادسرا(
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https://refah.iut.ac.ir/sites/refah.iut.ac.ir/files/files/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%87%20%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A.pdf
https://refah.iut.ac.ir/sites/refah.iut.ac.ir/files/files/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%87%20%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A.pdf
https://refah.iut.ac.ir/sites/refah.iut.ac.ir/files/files/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%87%20%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A.pdf
https://refah.iut.ac.ir/sites/refah.iut.ac.ir/files/files/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%86%D9%87(1).jpg
http://erp.iut.ac.ir/
https://refah.iut.ac.ir/sites/refah.iut.ac.ir/files/files/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A72.pdf
https://refah.iut.ac.ir/sites/refah.iut.ac.ir/files/files/111.jpg
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 نور درمانگاه دندانپزشکی

 بهاستحضارکارکنانمحترمدانشگاه)رسمی،پیمانیوقراردادی(میرساند:

بادرمانگاهدندانپزشکینور،امکانبهرهمندیازخدماتدندانپزشکی حسبانعقادتفاهمنامه

 بدونکارمزدبهشرحذیلمیسرگردیدهاست: بهصورتاقساط،

 تخفیفنسبتبهتعرفهنظامپزشکی%20باخدماتدندانپزشکیبهنفراتمعرفیشده

 خدماتدندانپزشکیبهنفراتمعرفیشدهازسقفهزینهپانصدهزارتومانتایکمیلیونتومان،

بهباالباتاییدمدیردرمانگاهوتوافقنفرمعرفیشده  طیدوقسطوازسقفیکمیلیونتومان

نماید.  ااخذچکحقوقی،تسهیالتارائهبصورتاقساطیماهیانهحداکثرسیصدهزارتومانب

به متقاضیانمحترممیتوانندباهمراهداشتنمعرفینامهازادارهرفاهکارکنان،
تماسحاصلفرمایند.34404151چهارراهرزمندگانمراجعهویاجهتهماهنگیبیشترباشمارهتلفن-خیابانرباط-آدرس:اصفهان



 امیرکبیردانشگاه صنعتی  -5-4-8

بیمهتکمیلی

97دستورالعملبیمهتکمیلیسال

شرایطافزایشوکاهشبیمهشدگان

دندانپزشکیمدارکالزمجهتصدورمعرفی

نحوهپرداختهزینهخریدپروتز

97رمانیمربوطبهقراردادبیمهدرمانجمعیسالهایددرخصوصتحویلاسنادهزینه

97هایدرمانیمربوطبهقراردادبیمهدرمانجمعیسالحداکثرمهلتتحویلاسنادهزینه

ساعاتتحویلمدارکپزشکیبیمهتکمیلیبهنمایندگیمستقردرادارهرفاهاطالعیهشماره

14ب.

(13اطالعیهدرخصوصپرداختسونوگرافیدرمطباطالعیهشمارهب

12مدارکالزمدریافتهزینهکفشطبیاطالعیهشمارهب

درادارهرفاهکارکناندانشگاهاطالعیهارسالاطالعیهمبنیبرامکانصدورکلیهبیمهنامه ها

8شمارهب.

(9)اطالعیهب.97اطالعیهتوزیعدومینمرحلهکارتبیمهتکمیلیدرمان)دانا(سال

7هب.اطالعی97مدارکالزمجهتدریافتهزینهخسارتعینکدرسال

ادارهرفاهارسالاطالعیهمبنیبرامکانصدورکلیهبیمهنامه در توسطشرکتحامیدانا ها

10کارکناندانشگاهاطالعیهشماره.ب.

6اطالعیهب.97اطالعیهتوزیعکارتبیمهتکمیلیدرمان)دانا(سال

علمی،اطالعیهثبتناممرحلهدوم)حذفواضافه(بیمهتکمیلیکلیهاعضایمحترمهیأت

5عیهب.اطال97علمیوبازنشستهدرسالغیرهیأت

http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=409
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=409
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=409
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=408
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=407
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=407
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=407
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=406
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=399
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=399
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=398
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=398
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=388
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=388
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=388
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=388
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=387
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=386
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=386
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=386
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=383
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=383
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=383
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=383
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=383
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=383
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=382
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=381
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=381
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=377
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=377
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=377
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=377
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=377
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=377
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=371
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=371
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=361
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=361
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=361
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=361
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=361
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علمیعلمی،غیرهیأتاطالعیهتمدیدزمانبندیثبتنامبیمهتکمیلیکلیهاعضایمحترمهیأت

2اطالعیهب.96وبازنشستهدرسال

)اطالعیه97علمیدرسالعلمیوغیرهیأتشرایطوضوابطثبتنامبیمهتکمیلیاعضایهیأت

(1ب

شرایطپرداختحقبیمهدرصورتاستفادهازمرخصییاماموریتباالییکماهدرقرارداددرمان

7)اطالعیهب.96لجمعیسا

ودیعهکارتطالئی

27هادرسطحدانشگاهدرخصوصغیرقانونیبودنسایربیمه

هایدرمانیمربوطبهقراردادبیمهدرمانجمعیسالحداکثرمهلتتحویلاسنادهزینه

(34)اطالعیهب.95

96میوبازنشستهدرسالعلعلمی،غیرهیأتثبتنامبیمهتکمیلیکلیهاعضایمحترمهیأت

1اطالعیهب.

فرماعالمخسارتبیمهمسیولیتدانا

54-اطالعیهارائهخدماتمرکزدندانپزشکیبزرگمهر


 های اولیههبیم

 94-(3و2اطالعیهدرخصوصبیمهسالمت)بیمهشدگانتبعی

داندختروپسرادارهرفاهدرخصوصابطالدفترچهبیمهفرزن83اطالعیهشماره

اطالعیهدرخصوصبیمهسالمت

تغییرمحلپذیرشاسنادخسارتمتفرقهبیمهسالمتایرانیان

42-اطالعیهسازمانبیمهسالمت

3-اطالعیهدرخصوصبیمهسالمت

91-یمهخدماتدرمانی)سالمت(اطالعیهدرخصوصب

90-هایبیمهسالمتوتأمیناجتماعیاطالعیهمهلتتمدیدوتعویضدفترچه

ید،صدورالمثنیوابطالدفترچهبیمهسالمتفرآیندصدور،تعویضوتمد

1396ابالغیهحقبیمهسال

76-نمایند.میاطالعیهدرخصوصابطالدفترچهبیمهفرزندانیکهازدواج

75-اطالعیهدرخصوصبیمهسالمت

درخصوصمراقبتدفاتربیمه

هایبستریمدارکوشرایطپذیرشپرونده

اطالعیهتلفنخودکارتعویضدفترچهخدماتدرمانی

دماتدرمانیاطالعیهتلفنگویاسازمانخ

http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=359
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=359
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=359
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=351
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=351
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=269
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=269
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=269
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=268
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=247
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=247
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=246
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=246
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=246
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=246
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=241
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=241
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=241
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=241
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=213
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=379
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=379
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=402
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=402
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=396
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=395
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=385
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=385
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=385
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=360
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=360
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=325
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=325
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=319
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=319
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=318
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=318
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=307
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=306
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=306
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=305
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=305
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=303
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=303
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=212
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=96
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=96
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=96
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=39
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=38
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آدرسهایسازمانتأمیناجتماعیبرایدریافتسوابقبیمه

تفاهمنامهها

 هاوفرآیندهافرم

سال18زندپسرباالیدرخواستادامهبیمهبرایفر

درخواستپرداختهزینه

اعالمشمارهحساب

تاییدیهکارفرما

شناساییاطالعات

صدوراولیهدفترچهبیمه

اعالمافزایشعائله

درخواستابطالدفترچهخدماتدرمانی

درخواستصدوردفترچهالمثنی

اطالعیهدرخصوصبیمهسالمت

 
  

http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=36
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=36
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=36
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=100
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=98
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=98
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=98
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=97
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=97
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=97
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=95
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=95
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=95
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=94
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=94
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=94
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=93
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=92
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=92
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=92
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=91
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=91
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=91
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=89
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=89
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=89
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 عایلهافزایش 
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 دانشگاه صنعتی شریف -5-4-9

هایتحتپوششبیمهدرمانگروهیمراکزارائهخدماتوبیمارستان

توانندجهتاطالعازمراکزارائهخدماتهایدرمانگروهیمیهمکارانگرامیتحتپوششبیمه

بیمارستان بهو پارسیان بیمه وبگاه به قرارداد طرف پوشش تحت های

  مراجعهنمایند. http://www.parsianinsurance.ir آدرس

 های بیمه درمان تکمیلیتوزیع کارت

هایبیمهدرمانگروهیازطرفادارهرساندباتوجهبهارسالکارتبهاطالعهمکارانمحترممی

ترینشدهدرکارتمغایرتیوجوددارددرکوتاهرفاهوتعاونبهواحدهاچنانچهدراطالعاتدرج

 زمانممکنبهادارهرفاهوتعاونکارکنانمراجعهیااطالعدهند.همچنین

باشد،تحتپوششمی16هایآنهاعددشدگانیکهدورقمآخرشمارهقراردادکارت*بیمه

 قراردادبدونسقف)طرحدو(قراردارند

باشد،تحتپوششمی17هایآنهاعددمآخرشمارهقراردادکارتشدگانیکهدورق*بیمه

قراردادباسقف)طرحیک(قراردارند.

1396دی13-مدیریتاموراداری

http://www.parsianinsurance.ir/
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 اقامت در مجتمع رفاهی پرهسر

فرمرزرومجتمعرفاهیپرهسر >ایجادمدرک >سامانهاتوماسیوناداری

 فهرست دندانپزشکان معتمد

 هایمربوطبهارتودنسی،ایمپلنتودستدندانهزینهصرفا جهتتأیید
نشانیتلفنعنواننامونامخانوادگیردیف

الساداتنسرین1

اصغری

عمومی

معتمد

خدماوند،ایستگاهسبالن،جنبتاالرقصرسپید،ساختمانپزشکان77840121

20،واحد2شهریار،طبقه

عمومیسروهمردوخی2

معتمد

18،پالک61تهایخانیآبادنو،انتهایمیثاقجنوبی،خان55038525

عمومیکمالبنیهاشمی3

معتمد

4،طبقهاول،واحد55،پالک6 نگارستان ابتدای پاسداران،22868769

عمومیرقیهبارسمممقانی4

معتمد

بزرگراهحکیمغرب،بعدازاشرفیاصفهانی،روبرویبلواراباذر،جنب44010058

2انهثامن،ساختمانسپید،طبقهداروخ

عمومیسعیدتمیز5

معتمد

1،طبقه1566میدانشهدا،خهفدهشهریورشمالی،پ77536378

عمومیملیحهحدیدی6

معتمد

روزیشرقخپیروزی،میدانچهارصددستگاه،باالیداروخانهشبانه33354914

6تهران،پالک

عیسیخاتمی7

زنوزیان

عمومی

دمعتم

905،واحد9میدانونک،خونک،برجآسمان،طبقه88208038

عمومیآذروثوقی8

معتمد

131میدانانقالب،خآزادی،خاوستا،خکلهر،پالک66910693

عمومیشکوفهشیراندشت9

معتمد

1،واحد34زاده،پالکخآزادی،خجمالزادهجنوبی،کوچهمهدی66905240

مومیعآریاناعزیزی10

معتمد

،نبشکوچهتیرداد،ساختماننگین1شهرکاکباتان،بلواراصلی،فاز44666157

عمومیمهریعباسپور11

معتمد

2،واحد1شهرری،سهراهورامین،بهسمتمیدان،طبقه55923800

عمومیبهرامغیاثی12

معتمد

6،واحد4بلوارآیتاهللکاشانی،اولبهنام،پالک44001314

عمومیسلیمانکهنصدق13

معتمد

1،طبقه322بلوارکشاورزغربی،بینکارگروجمالزاده،پالک66923186

عمومیسیماکوشا14

معتمد

86تجریش،روبرویادارهبرق،پالک22709277

عمومیرامبدکینژاد15

معتمد

3مان،طبقهشهرقدس،میدانقدس،کوچهپرستو،ساختمانپزشکانرا46880040

هایدرمانی،باهمراهداشتندستوروفاکتوردندانپزشکدردفترچه*لطفاجهتتأییدهزینه

بیمهدرمانیوعکسرادیوگرافیقبلوبعد،بهاینمراکزمراجعهشود.

ادارهرفاهوتعاون

1397شهریور17
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 دانشگاه عالمه طباطبایی -5-4-10

بیمهپایه

ناجتماعیتأمی

 معرفیهمکارانجدیداالستخدامبهشعبه

 صدوراولیهدفترچه

 تمدیدوتعویض

 ورالمثنیصد

 ابطالدفترچه

هایتأمیناجتماعیلیستکارگزاری

 

خدمات درمانی

 صدوراولیهدفترچه•    

 تعویضدفترچه•    

 صدورالمثنی•    

 ابطالدفترچه•    

 هایدولتلیستپیشخوان•    

 
 اطالعیهها•    

  
 

https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7024
file:///I:/index.aspx%3fsiteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7024
file:///I:/index.aspx%3fsiteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7024
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7025
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7026
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7027
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7027
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7027
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7028
http://af.atu.ac.ir/uploads/kargozari.pdf
http://af.atu.ac.ir/uploads/kargozari.pdf
http://af.atu.ac.ir/uploads/kargozari.pdf
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7039
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7040
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7041
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7042
http://af.atu.ac.ir/uploads/pishkhandolat.pdf
http://af.atu.ac.ir/uploads/pishkhandolat.pdf
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7108
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7108
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7108
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 بیمهتکمیلی

طرحبدونسقف _ طرحعادی تعهداتبیمهتکمیلیدانا

 فرمدریافتاسنادبیمهدانا

 مشاهدههزینههایدرمانیبیمهدانا

 
مراکزطرفقراردادبیمهدانا

 مراکزدریافتاسنادپزشکیبازنشستگان

 

 98تمدید مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی درمان گروهی سال 

به98/3/17انروزجمعهتاپای98زمانثبتنامبیمهتکمیلیدرمانسال  تمدیدشد.ضمنا 

هایانجامشده،ثبتنامبرخیازهمکاراندرسامانهرفاهیرساند:باتوجهبهبررسیاطالعمی

اتمام فرآیند  بایستانجامشدهاستلذاهمکارانارجمندمی ناقص )اتوماسیوناداری(بصورت

تثبتنام)فرم(بیمهتکمیلیدرمانخوددررابررسینمایند.بدینمنظوربهدرخواس ثبت نام

ها،ازارجاعدرخواستبهکارشناسادارهرفاهکارتابلاتوماسیوناداریمراجعهودرگزینهارجاع

ارجاعنشدهاستدر کارکناناطمینانحاصلنمودهودرصورتیکهفرممربوطهازکارتابل،

  نمایید.  راانتخاب جهت بررسی ،گزینهمرحله نهایی بخش

 "تمدید نخواهد شد الزم به ذکر است، زمان ثبت نام به هیچ عنوان،"

 دانلود راهنما

 9020شمارهخبر: - 12:41ساعتدرجخبر: - 1398/03/12تاریخدرجخبر:

 

 های پیشگیری و درمان آنو و راهآشنایی با علل ابتال به تب کریمه کنگ

باتوجهبهشیوعبیماریویروسیتبکریمهکنگو،مرکزبهداشتودرماندانشگاهدرخصوص

 رعایتنکاتایمنیوبهداشتیهشدارداد.

بهگزارشمرکزبهداشتودرماندانشگاهبهنقلازوزارتبهداشتودرمانوآموزشپزشکی

اریویروسیتبخونریزیدهندهکریمهکنگووآماراینوزارتمبنیکشورباتوجهبهشیوعبیم

ابتالی ابتال،54بر خصوصعلل جاری،در ابتدایسال بیماریاز عزیزمان هموطنان از نفر

 هایپیشگیریودرماناینبیمارینکاتیرااعالمکرد.¬روش

http://af.atu.ac.ir/uploads/tarh1.pdf
http://af.atu.ac.ir/uploads/tarh2.pdf
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7023
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7305
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7305
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7305
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7305
http://www.dana-insurance.com/MTGHDarman
http://af.atu.ac.ir/uploads/shoab.jpg
http://af.atu.ac.ir/uploads/18_330_53_bime.pdf
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 9344شمارهخبر:13:07-1398تیر25سهشنبه

 

 فت اسناد پزشکی بیمه تکمیلی دانامراکز دریا

نمایندهمستقردردانشگاهدرایامتعطیالت،از رساند؛بهاطالعهمکارانشاغلوبازنشستهمی

جهت باشند.همچنینآمادهخدمترسانیبههمکارانمی13الی8شنبهتاچهارشنبهساعت

هایذیلببیمهدانابهآدرستوانندبهشع،میساختمان مرکزی عالوهبر معرفینامه دریافت

 مراجعهنمایند.

بیمه اسناد پزشکی مراکزمذکورنسبتبهدریافت بازنشسته رفاهحالاعضایمحترم جهت

 :نمایندشدگاناقداممی
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  9400شمارهخبر: - 09:44ساعتدرجخبر: - 1398/05/02تاریخدرجخبر: 
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 دانشگاه علم و صنعت ایران -5-4-11

 ه تأمین اجتماعیبیم

اعزامنمایندهادارهرفاهآقایچنگیزیخواهجهتانجاماموربیمهتأمیناجتماعیدرروزهای

دوشنبههرهفته

:تهرانپارس24شعبه12آدرسکارگزاری

طبقه146فرجامشرقیکمیبعدازبانکصادراتمقابلادارهبرقپالک-فلکهدومتهرنپارس

 اول

 77872647-77723365-77722554تماس:

 
 رسانمعرفی سامانه کمک

هایپاراکلینیکیوبیمارستانیوبهمنظوراطالعهمکاراندانشگاهیازجزئیاتخسارتهاوهزینه

وهمچنیندریافتمعرفینامهدرقراردادجدیدبیمهسامان،بیمه هانحوهپرداختوواریزهزینه

   : www.iranassistance.comتوانندبهآدرسسایتشدگانمحترممی

مراجعهواطالعاتموردنظرخودراباتوجهبهفایلهایپیوستبه SOS کمک رسان ایران یا 

 نمایند شرحذیلمشاهدهوثبتنام
آیاتاکنونواردپرتالاعضاشدهاید؟ ←  صفحهاولیه ← سایتکمکرسان

راانتخابنموده)تاکنونواردپرتالاعضانشدهام(وسپسمراحلفایل گزینهخیر : لهاولمرح

تکمیلنماید. پیوستیکرابیمهشده

مرحلهدوم:گزینهبلهراانتخابنموده)تاکنونواردپرتالاعضاشدهام(وسپسمراحلفایل

  پیوستدورابیمهشدهتکمیلنماید.

گزارش – شامل:افرادبیمهشده ¬ اصلی :ورودبهصفحهاطالعاتبیمهایفرددرمرحلهبعدی

باشد.درخواستمعرفینامهمی – خسارتهایپاراکلینیکیوبیمارستانی

توانندبامراجعهبهسایتکمکرسانازمراکزدرمانیالزمبهذکراستکهکلیهبیمهشدگانمی

پزشکی،فیزیوتراپی،عینکو....(مطلعشوند.طرفقرارداد)بیمارستانها،دندان



 بیمه خدمات درمانی

واحدبیمهادارهرفاهکلیهامورمربوطبهبیمهخدماتدرمانیاعمازصدوردفترچهتعویضو

 ابطالدفترچهو...رابهعهدهدارد.برایآگاهیازشرایطو...فایلپیوسترامشاهدهبفرمائید.





تکمیلی درمان نحوه دریافت معرفینامه برای بیمارستانهای طرف قرارداد  اطالعیه بیمه

 با بیمه سامان

http://www.iranassistance.com/
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بایستیجهت همکارانیکهنیازبهبستریشدندربیمارستانهایطرفقراردادبیمهساماندارند

 توجهنمایند. دریافتمعرفینامهبهنکاتذیل

ارائهکپیصفحهاولدفترچه-پزشکارائهاصلدستور-1جهتدریافتمعرفینامهبستری

درخواستکتبیجهتبستریدربیمارستانبهنمایندهبیمهساماندرادارهرفاه-بیمهپایه
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 معرفیطرح
:نمایدواحدمشارکتاجتماعیادارهرفاهوتعاونخدمتزیرراتقدیمهمکارانعزیزمی

شودوشایدبعضیازاضافیزیادیجمعآوریمیداننددرگذرزمانوسائلهمههمکارانمی

مانیمآنهاراچهآنهاباتوجهبهاینکهخوبنگهداریشدهوحتیگاهیاستفادهنشده،متحیرمی

انبارهاوکمدهایمنزلمانپرازاینوسائلمی توانشود،امااگردقیقشویممیکنیموعمال 

:نوعتقسیمنمود4وسائلاضافیرابه

باشندوقابلاستفادهکسینمیباشد.الف(یکسریازوسائلدورریختنیمی

باشد.باشندوپسازتعمیرموردنیازخودتانمیب(یکسریازوسائلتعمیرشدنیمی

توانبهافرادنیازمندهدیهداد.ج(یکسریازوسائلبخشیدنیاستکهمی

توانباقیمتمناسببهعنوانجنسدستدومیباشندومد(یکسریازوسایلفروختنیمی

بهفردمتقاضیفروختهشود.

درسایتادارهرفاهوتعاونبه"د"و"ج"ادارهرفاهوتعاونبرایکمکبهدرجهتاجرایبند

نیازمندی refah.iust.ac.ir آدرس عنوان تحت همکارانبخشی که است نموده ایجاد ها

درابهصورتفرآیندزیردرمنظردیگرهمکارانبرایفروشویااهداتوانندوسائلاضافهخومی

:قراردهند

 ازوسیلهموردنظرازیکیادوعکستهیهکنند. •

 درچندخطکوتاهمشخصاتآنوسیلهرااعالمنمایند. •

 قیمتپیشنهادیخودرااعالمنمایند. •

 کاملنمایند. دراینلینک فرماطالعاتخودرا •

 باشند.قابلمشاهدهمی دراینلینک ایناطالعاتپسازتاییدتوسطمدیرسایت



 ثبتاطالعاتفردیوکاال

بار7دفعاتتکمیلفرم:

      P161-F219-U0-N126693 کدرهگیرىاینفرم:

 [ چاپفرم ]

 ثبت اطالعات فردی

 

  نامونامخانوادگی
 

http://www.iust.ac.ir/mis_dyn_frms.php?slc_lang=fa&sid=104&slct_f_id=219&proced_id=161&rand=16367
http://www.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=14189&sid=104&slc_lang=fa
http://www.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=14189&sid=104&slc_lang=fa
http://www.iust.ac.ir/page.php?slct_pg_id=14189&sid=104&slc_lang=fa
http://www.iust.ac.ir/mis_dyn_frms.php?slc_lang=fa&sid=104&mod=printfrm&slct_f_id=219&printcase=1&hbnr=1&hmb=1&proced_id=161&mismod=
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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
 

 

 ازکاال1عکسشماره

 : پسوندهایقابلقبول

doc,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثرحجمقابل

 کیلوبایت1000قبول:
 

 ازکاال2عکسشماره

 : پسوندهایقابلقبول

doc,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثرحجمقابل

 کیلوبایت1000قبول:
 

 قیمتپیشنهادی

می توانید قیمت 

پیشنهادی خود را در 
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 این قسمت وارد نمایید.

صورت تمایل برای در

اهدای کاالی خود 

میتوانید به جای قیمت 

عبارت رایگان را تایپ 

 نمایید.
 

توضیحاتجانبیدرباره

 کاال

  

 

ارسال اطالعات
 

 

 بانک همیاری

باشد.ادارهرفاهدرحالتهیهامکاناتموردنیازبرایاینواحدمی

 مددکاری اجتماعی

باشد.ادارهرفاهدرحالتهیهامکاناتوسازوکارمناسببرایاینبخشمی






 دانشگاه فردوسی مشهد -5-4-12

عقد تفاهم نامه با کلینیک دندانپزشکی بزرگمهر )طرف قرارداد بیمه ایران(

هایغلوبازنشستهدانشگاهوخانوادهعلمیشاعلمیوغیرهیأتضاراعضایمحترمهیأتبهاستح

نامهستادرفاهیدانشگاهطیعقدتفاهمآنانمیرساند،درراستایرفاهحالدانشگاهیانعزیز،

ازخدماتکلینکدندانپزشکیبزرگمهرطرفقراردادبیمه امکاناستفادهشمادانشگاهیانرا

باکادریمجربومتخصصرافراهمآوردهاست.لذاهمکارانمحترمدانشگاهیدرصورتایران

تمایلمیتوانندازخدماتمرکزفوقمشابهمراکزطرفقراردادبیمهایران،برایخودوخانواده

هایشانکهتحتپوششبیمهتکمیلدرمانهستند،بهرهمندشوند.

 
نپزشکی بزرگمهر:خدمات دندانپزشکی در کلینک دندا
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ارائهدهندهخدماتعمومیوتخصصدندانپزشکی •

دندانپزشکیتحتبیهوشیوآرامبخشی •

ارائهدهندهخدماتبهبیماراندارایمشکالتزمینهای •

انجامارتودونسی،ایمپلنت،درمانریشه،جراحیدندانعقل،جراحیلثه، •

.دندانپزشکیاطفال،ترمیموزیبایی،فکوصورتو..

معاینهرایگاندراولینجلسهمراجعه •

9/11/98لغایت10/11/97تاریخقرارداداز •

عدمنیازبهپزشکمعتمد •

نحوهاستفاده:

برایاستفادهازخدماتکلینکدندانپزشکیبزرگمهر،بیمهشدههایعزیزدانشگاهیبههمراه

مرکزمیتوانندتاسقفریالیخانوادههایمحترمشانباارائهکارتشناساییدانشگاه،دراین

( خدمات000/000/12قرارداد از مصوب فرانشیز و بهداشت وزارت براساستعرفه و ریال(

هزینه مابقی و نماید کلینکاستفاده دندانپزشکی حداکثر تا اقساط با حقوق6ها از ماهه

رگردد.حداقلمبلغهرقسطدومیلیونوپانصدهزارریال(کس -)سرپرستدانشگاهی

ساعاتکارکلینیک:

21الی17وعصرهاازساعت13/30الی9هاازساعتصبح •

 22صبحالی10/30درماهمبارکرمضانازساعت •

37666977 تلفن:16نبشبزرگمهرجنوبی–بلوارسجاد–مشهد آدرس:

باآرزویسالمتیستادرفاهیدانشگاه

1398اردیبهشت29منتشرشدهدریکشنبه.

 

 

علمی و کارکنان ارجمند دانشگاهقـابل توجه اعضای محترم هیأت

98-99شرایط و تعهدات بیمه تکمیلی درمانی دانشگاه 

علمیوکارکنانگرامیشاغلدانشگاه)رسمی،پیمانی،بهاستحضارکلیهاعضایمحترمهیأت

بیمه روزمزد و میقراردادی "رساندای( درمان تکمیلی تاریخدانشگا"بیمه از محترم هیان

وباشرایطوتعهداتذیلمنعقدشده بیمه ایران باشرکت31/02/1399لغایت01/03/1398

مقتضیاستکلیههمکارانهمانندسالقبل مراجعهبه است. پرتال شخصی )پویا( ــ  با

بعدازمطالعهراهنمای) ــ گزینه بیمه تکمیلی  زیرمنوی اداری  قسمت اداری و مالی ــ

.نامیاایجادتغییرات)حذفیااضافه(اقدامالزمرابهعملآورندنسبتبهثبت (نامثبت
عدمارسالدرخواستازطریقپرتالشخصیبهمنزلهانصرافازخدمات باشد:الزمبهیادآوریمی1مهم

باشد.می98-99بیمهتکمیلی

https://vpa.um.ac.ir/images/28/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C.pdf
https://vpa.um.ac.ir/images/28/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C.pdf
https://vpa.um.ac.ir/images/28/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C.pdf
https://vpa.um.ac.ir/images/28/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C.pdf
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بایستی:حتیدرصورتیکههیچگونهتغییریدرثبت2مهم نامخودوافرادتحتتکفلهمندارید،

نیازتکمیلوسپسذخیرهنمایید.مشخصاتخودوافرادتحتتکفلراکنترلودرصورت

 
شرایط و تعهدات :

هددندانپزشکی،بدونتعهددندانپزشکی(طرحگروهیفولدرمان)باتع

هایطرفقراردادمراکزوبیمارستان

اسامیدندانپزشکانمعتمدبیمهایران

هایخسارتی)مدارکموردنیازجهتدریافتهزینه(چکلیستپرونده

000/250/1(بهمبلغ1پزشکی)طرحشمارهباتعهددندان سرانه حق بیمه درمان : 1توجه 

باشد.میریال000/100/1بهمبلغ (2پزشکی)طرحشمارهریالوبدونتعهددندان

نظربهمصوبههیأترئیسهمحترم • درصدمبلغحقبیمهجهت50دانشگاه،

وافرادتحتتکفلقانونیو سرپرستدانشگاهی)مردوزنسرپرستخانوار(

هزینهحقبیمه بهعنوانیارانهبخشیاز ایشانتوسطدانشگاه مادر و پدر

درصدبهعهدهمتقاضی(50درصدبهعهدهدانشگاهو50گردد.)پرداختمی

وتأییدشورایمحترمنگهبان19/10/97همجلسشورایاسالمیتاریخبراساسمصوب : 2توجه

(مبنیبراینکهخدماتبهداشتیوبیمهدرمانیمکملآزادگان،جانبازان،13)بندبماده

بازنشستهوافرادتحتتکفلآنهاووالدین،همسرانوفرزندان ایثارگرانشاغلوغیرشاغل،

بهعهده ایندستهازهمکاراننیازبهمراجعهبه امورایثارگرانبنیادشهیدو شهدا است.لذا

.بدیهیاستهرکدامازآزادگان،جانبازان،ایثارگرانشاغلوفرزندان ندارند پرتالوتکمیلفرم

شاهدکهعالوهبربیمهتکمیلیبنیادشهید،تمایلبهاستفادهازبیمهتکمیلیدرماندانشگاه)

باآنانرفتارنمایند.)تسهیالتمشابهسایرهمکاران( مشابهدیگرکارمندان ن(رادارند،بیمهایرا

 
توانندبهصورتوابستهبهفرداصلیتحتپوششبیمهتکمیلیشرایطافرادیکهمی : 3توجه

باشد:قرارگیرندبهشرحذیلمی

همسرکارکنانمردوزنسرپرستدانشگاهی. •

درصدنمی50زندانکارکنانزندانشگاهی)غیرسرپرست(مشمولیارانهتبصره:همسروفر

شوند.

25سالتمامودرصورتاشتغالبهتحصیلتاسن20فرزندانذکورتاسن •

 سالوفرزنداناناثمادامیکه26سالتمامودانشجویانرشتهپزشکیتا

شاغلنبوده)بیمهنداشتهباشد(ویاازدوجنکردهباشند.

پدرومادر)صرفداشتندفترچهبیمه(. •

https://vpa.um.ac.ir/images/28/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%84_1398-.pdf
https://vpa.um.ac.ir/images/28/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%84_1398-.pdf
https://vpa.um.ac.ir/images/28/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%84_1398-.pdf
https://vpa.um.ac.ir/images/28/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2_%D9%88_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D8%B1%D9%81_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF.pdf
https://vpa.um.ac.ir/images/28/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2_%D9%88_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D8%B1%D9%81_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF.pdf
https://vpa.um.ac.ir/images/28/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2_%D9%88_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B7%D8%B1%D9%81_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF.pdf
https://vpa.um.ac.ir/images/28/%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%84_1398.pdf
https://vpa.um.ac.ir/images/28/%DA%86%DA%A9_%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C.pdf
https://vpa.um.ac.ir/images/28/%DA%86%DA%A9_%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C.pdf
https://vpa.um.ac.ir/images/28/%DA%86%DA%A9_%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C.pdf
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نوهو...(مشروطبرارائهمدارکمثبتهقانونیتحت • برادر، سایرین)خواهر،

تکفل)بهادارهکارگزینیارائهگردد(.

اندویاافرادیکهدرپرسنلاستخدامجدید،انتقالی،همسرپرسنلیکهازدواجنموده : 4توجه 

اصلیدرآمدهطولمدتقراردادتحتک توانندتحتانددرصورتیمیفالتقانونیبیمهشده

روزپسازتاریخحکم،کفالتو25پوششبیمهتکمیلیقرارگیرندکهحداکثرظرفمدت

شوند.ازدواجازطریقستادرفاهیبهشرکتبیمهمعرفیمی

روزازتاریختولدبه50نوزادانتازهمتولدشدهنیزمنوطبهاینکهحداکثرظرفمدت : 5توجه 

توانندازبدوتولدتحتپوششقرارگیرند.شوندمیشرکتبیمهمعرفی

صحتاطالعاتارسالیبهعهدهمتقاضیانخواهدبود،لذاخواهشمنداستنهایتدقت : 6توجه

دراینخصوصصورتپذیردتامشکلیدرروندبیمهتکمیلیایجادنشود.

های درمانیهزینه نحوه مشاهده و پیگیری

توانندکلیهبنابراطالعیهشرکتبیمهایران،همکارانمحترممشمولبیمهتکمیلدرمان،می 

وپیگیرینمایید.جهتدریافتنامکاربریومشاهده  لینک زیر هایدرمانیخودراازهزینه

نمایید. ثبت خودرا اطالعاتکاربری رمزعبورابتدا


1398خرداد20منتشرشدهدردوشنبه.



 قابل توجه بیمه شدگان تکمیل درمان بیمه ایران

-98شرکتسهامیبیمهایران،مراکزفیزیوتراپیمعتمدخودراجهتبیمهتکمیلدرمانسال

 بهشرحذیلاعالمنمودهاست.1397

مراکزفیزیوتراپیمعتمدبیمهایران)جدید(

ستاد رفاهی دانشگاه

1397آبان14منتشرشدهدردوشنبه.

 


http://health-insured.iraninsurance.ir/search-insured-person-flow?execution=e1s1
https://vpa.um.ac.ir/images/28/pdf/fiziotorapi97-98.pdf
http://health-insured.iraninsurance.ir/search-insured-person-flow?execution=e1s1
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ره و مددکاری کارکنان خدمات سالمت، درمان، مشاو برنامه عملیاتی -5-5

 دانشگاه شیراز
 سالمت، درمان، مشاوره و مددکاریکارگروه  -5-5-1

 فهرست اعضا

رئیسکارگروهومدیراموراداریآقایابراهیمحافظی

رئیسنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدردانشگاهشیرازحاجآقاینیریثابت

رواندرمانیرئیسمرکزمشاورهوآقایدکترچنگیزرحیمی

مدیرتربیتبدنیآقایدکترعبدالهی

رئیسادارهبهداشتودرمانآقایدکترحسامواردی

علمیهیأتنمایندهستادرفاهیاعضایدکتررقیهخسروی

کارشناسبیمهآقایسیدعلیفالحزاده

نمایندهشورایکارکنانخانمشیوانیاکان

نبازنشستگاننمایندهکانوآقایعلیرضامستجابی

رئیساموراداریواحدپردیسبینالمللآقایمیثمشفیعیثمره

معاونمدیریتامورحقوقی،قراردادهاورسیدگیبهشکایاتخانممریمادنافی

رئیسدفترخیریهووقف)کارشناسرسیدگیوپیگیریاموربنیادمردمی(حاجآقایشیخاحمدانصاری

یرکارگروهورئیسادارهرفاهکارکناندبآقایمیثممظلومی



 بندی جلسات کارگروهبرنامه زمان -5-5-2
 جلسه چهارم جلسه سوم جلسه دوم جلسه اول زمان و مکان جلسه نام کارگروه

سالمت،

درمان،مشاوره

ومددکاری

24/04/139911/06/139901/11/139901/03/1400تاریخ

10یکشنبه8:30چهارشنبه11سهشنبه11سهشنبهروزوساعت

7طبقه7طبقهتاالردکترمصطفوی7طبقهمکان
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 های برنامه عملیاتیفهرست پروژه -5-5-3
 1400هایجاریبرنامهجامععملیاتیخدماتسالمتورفاهکارکناندانشگاهشیرازسالپروژه

نامپروژهردیف گروهخدمات
بودجهپیشنهادی

)میلیونریال(

سالمت،درمان،

مشاورهو

 مددکاری

0انعقادقراردادبیمهتکمیلیکارکنانوخانوادهآنان1

540ارتقاءخدماتقطعهدانشگاهدردارالرحمه 2

1.975آزمایشاتومعایناتدورهایکارکنان 3

4 
ارائهخدماتمشاورهومددکاریاجتماعیبهکارکنانوخانوادهآنان

رهدانشجویی،مرکزمشاورهپژواک()مرکزمشاو
0

0پیگیریاختصاصیکقطعهبهدانشگاهیاندرآرامستاناحمدی 5

0ارائهخدماتمشاورهحقوقیبهکارکنانوخانوادهآنها 6

7 
و کارکنان استفاده برای درمانی مراکز با قرارداد و نامه تفاهم

هایآنانخانواده
0

 2.515 جمع
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 های برنامه عملیاتیشناسنامه پروژه -5-5-4
 نامه و قرارداد با مراکز درمانی در سطح شهرتفاهم -5-5-4-1

 الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:سالمت،درمان،مشاورهومددکارینوعپروژه:جاری

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:هدفپروژه:تسهیلدرانجامخدماتدرمانی

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:ویبدرکارگروهتخصصی:تاریختص

هایسازمانیهمکارپروژه:واحدواحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهبهداشتودرمان

زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:درمانگاهشهیدمطهریوامامرضا



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

رهبرداران:کارکنانزنشاغلدرمجموعهمشخصاتمشمولین/به

برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:



:ج(جدولفعالیتها

 نامفعالیتردیف
تاریخ

شروع

تاریخ

پایان

واحدسازمانیوفرد

مسئول
توضیحات

1

تعیینسهمیهروزانهبرای

هایآنهاکارکنانوخانواده

 فوقجهت و متخصص

متخصص


آقایدکترجنگجو

ریاستدرمانگاه

داشتنکارت

شناساییدانشگاه

شیرازالزامی

باشد.می

د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف






جمع



ها:(منابعتأمینمالیهزینهه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع
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و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

سطحرضایتردیف
فراوانیتجمعیفراوانی

درصدفراوانی
درصدفراوانی

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:
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 ای کارکنانآزمایشات و معاینات دوره -5-5-4-2

 الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:سالمت،درمان،مشاورهومددکارینوعپروژه:جاری

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:هدفپروژه:ارتقایسطحسالمتکارکنان

هوتاریخابالغپروژه:شمارهنامتاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهبهداشتودرمان

دانشگاه

هایسازمانیهمکارپروژه:واحد

زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:درمانگاهتخصصیشهیدمطهری

ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارمنداندانشگاه

نفر2111برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:تعداد

ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:

:ج(جدولفعالیتها

 نامفعالیتردیف
تاریخ

شروع

تاریخ

پایان
توضیحاتواحدسازمانیوفردمسئول

1
آزمایشچکاپ

ساالنه


درمانگاهشهیدمطهری

هداشتوآقایدکترجنگجوریاستدرمانگاه،ادارهب

درماندکترواردی،رئیسادارهبهداشتودرمان،

متخصصداخلیدرمانگاهمطهری



2
ویزیتمتخصص

داخلی


3

د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

1

2

چکاپساالنه

ویزیتمتخصصداخلی

684/533/110/2

000/076/667

دف داشتن صورت مهردر و بیمه ترچه

پزشکخانوادهویزیتبادفترچهپزشک

خانوادهاعمالخواهدشد.

684/609/777/2جمع

ها:(منابعتأمینمالیهزینهه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع
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و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

سطحرضایتردیف
فراوانیتجمعیفراوانی

درصدفراوانی
درصدفراوانی

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:

سالشامل:50آزمایشاتپیشنهادیجهتآقایانباالی

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

نفر487تعداد

 سالشاملتمامآزمایشاتباالبهجزآزمایشادرار،مدفوعوپروستات50آزمایشاتپیشنهادیجهتآقایانزیر

نفر1006تعداد

هاشاملتمامآزمایشاتباالبهجزآزمایشمدفوعوپروستاتآزمایشاتپیشنهادیجهتخانم

نفر618تعداد
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 حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان -5-5-4-3

 الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:سالمت،درمان،مشاورهومددکارینوعپروژه:جاری

مشکالتحقوقیکارکنانهدفپروژه:جلوگیریازبروز

هایمختلفحقوقی،معامالتخدومدانشگاهدرزمینه

،دعاوی،تنظیمدادخواست،شکواییهومشاورهحقوقی

الزمدرکلیهامورالزماعمازخانوادگیوغیره.به

ایجاد وتسهیلدر منظورتأمینارتقاءسالمتروان

رفاهآنها

سالمتورفاه:تاریختصویبدرشورای

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

هایسازمانیهمکارپروژه:واحدواحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاهدانشگاهشیراز

مکاناجرایپروژه:درمرکزوکالیقوهقضاییهویا

د.شومکانیکهطبقتفاهمنامهفیمابیناعالممی

زماناجرایپروژه:

ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

هایایشانعلمیوخانوادهمشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:همهکارکنانمعززواعضایمحترمهیأت

باشد.آماروبرآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:بهتعدادکلیهکارکنانیکهمشکالتحقوقیدارندمی

شود.ماهازتاریخشروعپروژهواطالعرسانی،تعیینمی6ددقیقبهتعدادمراجعهکنندگانپسازبرآور

ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژهبهتعدادکلیهکارکناندانشگاه

:ج(جدولفعالیتها

 نامفعالیتردیف
تاریخ

شروع
تاریخپایان

واحد

سازمانیو

فردمسئول

توضیحات

1







2

3

مشاورهحقوقیبهصورت

حضوری





مشاورهبهصورتتلفنی

مشاورهبهصورتآنالین

اززمان

انعقاد

تفاهمنامه
"
"

بهمدت

یکسالودر

صورترضایت

قابلتمدید
"
"

مرکزوکالی

قوهقضاییه


"
"

درصورتموافقت

مرکزوکالیقوه

قضاییهارائه

خدماتبهصورت

فنیآنالینوتل

امکانپذیراست
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د(برآوردهزینهها:

عنوانهزینهردیف
مبلغ)میلیون

ریال(
توضیحات

1

از پس هزینه میزان  برآورد

مرکز نظر اخذ و اولیه مذاکره

پذیر امکان قضاییه قوه وکالی

است.


باتوجهبهاینکههمکاریطرفیندرقالب

اشدکهبتفاهمنامهوارائهخدماتمتقابلمی

شود.درتوضیحاتتکمیلیبیانمی

برایارائهخدماتمشاورهایوارشادقضایی

لیکن است رایگان مرکز موافقت صورت در

پرونده شخصی وقبول تعرفه طبق ها

حداقلنامهآیین با لیکن موجود مصوب های

بایستانجامشود.تعرفهمصوبمی

جمع



ها:(منابعتأمینمالیهزینهه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع



و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

درصدفراوانیفراوانیتجمعیفراوانیسطحرضایتردیف
درصدفراوانی

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:

علمیمستقیما باتوجهبهاینکهارائهطرحمشاورهحقوقیبرایکارکنانمعززواعضایمحترمهیأت -1

ازطرفدانشگاهبایستبهنحویباشدکهمخالفمقرراتوضوابطموجودازجملهقانونمنعمداخله

هایمطالعاتومشاوراتفنیومالیوحقوقیکهقرارداد1337رکناندرمعامالتدولتیمصوبکا

هایقانونیبرشمردهاستنباشد؛ارائهپیشنهادمشاورهحقوقیپسازاولینجلسهراجزءممنوعیت

نیپیشکارگروهازدیدگاههایمختلفحقوقیبررسیشدلیکنباتوجهبهمسایلومشکالتقانو

شود.روبهعنوانبهترینگزینهپیشنهادکنونیبرایحمایتحقوقیکارکنانمحترمدانشگاهارائهمی



219 

ازآنجاییکهتفاهمنامهالزامآوروتعهدآورنمیباشدوانعقادقراردادالزامآوروتعهدآوراست؛این -2

مدیددرصورترضایتباشدکهدرمقابلارائهپیشنهادبهتراستدرقالبتفاهمنامهیکسالهوقابلت

باشد.خدماتارائهشدهمتقابلامکانپذیرمی

هایمساعدتوهمکاریشودخدماتارائهشدهتوسطدانشگاهبهمرکزوکالدرزمینهپیشنهادمی -3

حیدانشگاههایآموزشی،رفاهیوتفریدانشگاهجهتاستفادهوکالومشاورانمرکزازامکاناتوفضا

 شیرازباتخفیفباشد.

براساستفاهمنامه،ارائههمکاریمرکزنیزبهشکلآمادگیقبولوکالتشخصیدانشگاهیانو -4

هایایشاندرمراجعقضاییوشبهقضاییراباخداقلتعرفهمصوبوارائهخدماتمشاورهایخانواده

 باشد.میهایمختلفبهصورترایگانحقوقیدرزمینه

توانپیشنهادضمنا چنانچهارائهمشاورهتوسطمرکزبهصورترایگانموردموافقتقرارنگرفتمی -5

 ارائهخدماتحقوقیباحداقلتعرفهقانونیمصوبراپیشنهادنمود.

نظرشودقبلازمذاکرهوانعقادتفاهمنامهبامرکزوکالقوهقضاییهاسانفارسطرحپیشنهادمی -6

سنجیازمتقاضیاناخذشودوبعدازاتماموانجامپروژهنیزمجددا جهتمیزانرضایتمندیوبهره

 وریوآمارمراجعهکنندگانمشخصشود.
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 پایش سالمت کارکنان -5-5-4-4

 الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:سالمت،درمان،مشاورهومددکارینوعپروژه:جاری

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:یماریابیوتعیینسطحسالمتکارکنانهدفپروژه:ب

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهبهداشتودرمان

دانشگاه

هایسازمانیهمکارپروژه:واحد

زماناجرایپروژه:هریمکاناجرایپروژه:درمانگاهشهیدمط

ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنانشاغلدانشگاه

نفر2111برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:

:ج(جدولفعالیتها

 نامفعالیتردیف
تاریخ

شروع

تاریخ

پایان

وواحدسازمانی

فردمسئول
توضیحات

ویزیتمتخصصقلب1
پزشک ارجاع صورت در

متخصصداخلی

تراکماستخوان2
پزشک ارجاع صورت در

متخصصداخلی

 عکسقفسهسینه3
پزشک ارجاع صورت در

متخصصداخلی

 نوارقلبوتستورزش4
پزشک ارجاع صورت در

متخصصداخلی

ویزیتمتخصصزنان هامعاینهسینهجهتخانم5

6
خانمهای جهت اسمیر پاپ

متأهل




د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف



1



000/076/667ویزیتمتخصص

دفترچه داشتن صورت در

مهرپزشکخانواده بیمهو

مبلغویزیتباتعرفهپزشک

شود.خانوادهمحاسبهمی

جمع
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ها:(منابعتأمینمالیهزینهه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع



و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

سطحرضایتردیف
فراوانیتجمعیفراوانی

درصدفراوانی
راوانیدرصدف

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:
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 سازی قطعه متوفیان دانشگاههمسان -5-5-4-5

 الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:سالمت،درمان،مشاورهومددکاری نوعپروژه:جاری

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:گاهدردارالرحمههدفپروژه:رفعایراداتقطعهدانش

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

هایهایسازمانیهمکارپروژه:مدیریتطرحواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه

عمرانی

:زماناجرایپروژهمکاناجرایپروژه:دارالرحمهشیراز

ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:

مترمربع250قطعهقبردرمساحتحدود104برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:تعداد

ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:

:ج(جدولفعالیتها

نامفعالیتردیف
تاریخ

 شروع

تاریخ

پایان

واحدسازمانیو

مسئولفرد
توضیحات

طرحدرجلسه1

برآوردهزینه2

اخذمجوزازدارالرحمه3

اجرا4

د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف





تخریب

تسطیحومرمت

تنظیف

50

350

50



450جمع

ها:(منابعتأمینمالیهزینهه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع





و(سنجشرضایتبهرهبرداران:
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سطحرضایتردیف
فراوانیتجمعیفراوانی

درصدفراوانی
درصدفراوانی

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:
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 ارائه خدمات مشاوره حقوقی به کارکنان و خانواده آنها  -5-5-4-6

 الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:سالمت،درمان،مشاورهومددکاریجاری نوعپروژه:

تورفاه:تاریختصویبدرشورایسالمهدفپروژه:ارتقایسالمتوخدماتدرمانی

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

هایسازمانیهمکارپروژه:مدیریتامورحقوقی،واحدواحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه

مدیریتامورعمومی

30/8/1400لغایت1/9/1399زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:



ولین/بهرهبرداران:ب(اطالعاتمشم

علمی،همکارانشرکتیوحجمیکهعلمیوغیرهیأتمشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:اعضایهیأت

هایایشاناطالعاتشاندرسامانهسوفادرجشدهباشد،بازنشستگانوخانواده

نفر6000برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:حدود

:نامحدودوبهتعدادمتقاضیانظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه



:ج(جدولفعالیتها

 نامفعالیتردیف
تاریخ

شروع
تاریخپایان

واحدسازمانی

وفردمسئول
توضیحات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

تهیهپیشنویستعهدات

گرفتنآنالیزازخساراتسالقبل

بهروزرسانینیازها

پیگیریترکتشریفات

عقدقرارداد

بیمهتکمیلیثبتنام
ثبتاطالعاتحقبیمهدرسامانهاداریومالی

 تهیهلیستمتقاضیان

 مغایرتگیری

ارسالبهبیمه

15/6/98

26/6/98

1/7/98 

4/7/98 

7/7/98 

11/7/98 

26/7/98 

9/8/98 

28/8/98

1/9/98

25/6/98

31/6/98

3/7/98 

6/7/98 

10/7/98 

25/7/98 

8/8/98 

27/8/98 

30/8/98

2/9/98





(برآوردهزینهها:د

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف





براساسقیمت

پیشنهادیبیمهگر

شودمشخصمی

میلیارد100مبلغقراردادفعلیبالغبر

باشدریالمی


جمع
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ها:(منابعتأمینمالیهزینهه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

ریبودجهجا1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

پولکارکنانمشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع



و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

سطحرضایتردیف
فراوانیتجمعیفراوانی

درصدفراوانی
درصدفراوانی

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:
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 ای کارکنان و خانواده آنانخدمات مشاوره -5-5-4-7

 الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:سالمت،درمان،مشاورهومددکاری نوعپروژه:جاری

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:هدفپروژه:ارتقاءسطحسالمتروانکارمنداندانشگاه

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:وهتخصصی:تاریختصویبدرکارگر

روان و مشاوره مرکز پروژه: مسئول سازمانی واحد

درمانیدانشگاه

هایسازمانیهمکارپروژه:واحد

99زماناجرایپروژه:ازفروردینماهمکاناجرایپروژه:مرکزمشاورهورواندرمانیدانشگاه



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کلیهکارمنداندانشگاه

نفر 500برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

 حجمی1536ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه: شرکتیو قراردادی، پیمانی، کارمندانرسمی، نفر)کلیه

دانشگاه(



:ج(جدولفعالیتها

 تاریخشروعنامفعالیتردیف
تاریخ

پایان

واحدسازمانیوفرد

مسئول
توضیحات

مشاورهحضوری1
فروردین

99
مرکزمشاوره99اسفند



مشاورهتلفنی2

مشاورهآنالین3



د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف





حقالزحمه

مشاوران

ریال900.000جلسهای-مشاورارشد

ریال1.300.000جلسهای-مشاوردکتری

درصدازمبلغتوسط30

شود.کارمندپرداختمی

جمع

درصدازکارمندان30بااحتسابمیانگینمبلغوبرآوردتقریبیدرخواست

جلسه3وهرنفر

ریال1.150.000.000
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ها:(منابعتأمینمالیهزینهه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

ودجهجاریب1
الزماستدربودجهجاری

درنظرگرفتهشود.

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

درصدازمبلغهرجلسه30مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع



و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

درصدفراوانیفراوانیتجمعیفراوانیسطحرضایتردیف
درصدفراوانی

تجمعی

یلیکمخ1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:
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 پروژه حقوقی  -8-4-5-5

حمایتومعاضدتحقوقیکارکنانواعضایمحترمهیاتعلمیوخانوادههایدرجهیکآنهاازطریقارائه

هایههایشخصیدانشگاهیانوخانوادهقبولپروندمشاورهبهآنهاباتعرفهنیمبهاخدماتبهشرحپیوستشدهو

هایتخفیفتوسطمرکزخدماتومشاورهدرجهیکآنهادرمراجعقضاییوشبهقضاییباتعرفهمصوبوبا

 حقوقیدانشگاهشیرازواقعدرطبقپنجمساختمانمدیریتبالجدید

 الف(اطالعاتعمومی

گروهخدمات:نوعپروژه: -1

جلوگیریازبروزمشکالتحقوقیوحمایتهدفپروژه:

هایمختلفکارکنانخدومدانشگاهدرزمینهقضاییاز

حقوقی،معامالت،دعاوی،تنظیمدادخواست،شکواییه

قبول غیرهو ومشاورهحقوقیالزماعمازخانوادگیو

پروندههایشخصیآنهاتوسطوکالیمجربمعرفیشده

صوببهمنظورتامینارتقاءسالمتتوسطمرکزباتعرفهم

روانوتسهیلدرایجادرفاهآنها.

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاهدانشگاهشیراز

رایپروژه:مرکزخدماتومشاورههایحقوقیمکاناج

دانشگاهشیراز

زماناجرایپروژه

ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:همهکارکنانمعززواعضایمحترمهیاتعلمیوخانوادهدرجهیکایشان

تعدادکل چنانچه برداران: بهره تعدادمشمولین/ برآورد را بگیریمبا1536کارکناندانشگاه نظر در نفر

نفربرآوردمیگرددوتخمینزدهمی4600احتسابشمولخانوادهدرجهیکآنهاتعدادکلمشمولینطرح

ماهیانهحدودنیمدرصدازمشمولینطرحازمزایایطرحاستفادهنمایندکهتعدادتقریبیبهرهبردان شود

باشد.نفردرماهمی23

نفرکلیهکارکنانرسمی،پیمانی،قراردادی،شرکتی4600ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:تعدادمشمولین

،حجمیبهاضافهخانوادهدرجهیکایشانارایهخدماتبهکلیهاینافرادامکانپذیراست.

 :ج(جدولفعالیتها

تاریخپایانتاریخشروعنامفعالیتردیف
سازمانیوواحد

فردمسئول
توضیحات

مشاورهحضوری1
اززمان

موافقتو

تصویبشناسه

پروژهامکان

پذیراست

با99تاآخرسال

تعرفهکنونی

وتاابقاءمرکزودر

صورتدرخواست

دانشگاهبرایسنوات

بعدامکانپذیراست.

مرکزخدماتو

مشاورههای

حقوقیدانشگاه

شیراز



رهتلفنیمشاو2

3
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د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)ریال(عنوانهزینهردیف













حقالزحمهمشاوره،

تنظیم)شکایتکیفری

(ودادخواستحقوقی

هرجلسهمشاورهنیمساعته -1

ریال)یکمیلیون000/000/1

می%50ریال(بااحتسابتخفیف

 باشد.

دادخواستتنظیمشکواییهو -2

حقوقیهریکبهتفکیکمبلغ

ریالبااحتساب000/200/1

 میباشد.%50تخفیف

تنظیمشکواییهودادخواستحقوقی

بطورمتوسطهریکبهتفکیک

(ریال000/100/1ریال)000/100/1

درصدهزینه50توضیحا 

مشاورهوتنظیمدادخواست

ویاشکواییهکیفریتوسط

ختمیشودوکارمندپردا

درصدتوسطدانشگاه50

جمع

چنانچههرنفربطورمتوسطبهدوجلسهبهمشاورهنیازداشتهباشدونیم

درصدازکلمشمولینطرحازمزایایآناستفادهنمایندهزینهکلاجرایطرح

ریال)پنجاهمیلیونوششصدهزارریال(وسالیانه000/600/50ماهیانهمبلغ

ریال)ششصدوهفتمیلیونودویستهزارریال(بر000/200/607حدود

آوردمیگرددکهپیشنهادمیگرددپرداختنیمیازآنتوسطدانشگاهتقبل

شود.

ها:(منابعتأمینمالیهزینهه

عنوانمنبعردیف
مبلغ)ریال(جمعا برایکل

افراداست
توضیحات

ریال000/600/303بودجهجاری1
بهطریقمقتضیازطرفدانشگاهپسازاخذ

مجوزهایالزممیبایستتامینگردد.

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

ریال000/600/303مشارکتبهرهبرداران4
ازطرفاستفادهکنندگانطرحپرداخت

خواهدشد.

سایر5

ریال000/200/607جمع







230 

جشرضایتبهرهبرداران:و(سن

درصدفراوانیفراوانیتجمعیفراوانیسطحرضایتردیف
درصدفراوانی

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:

مشمولینوباتوجهبهاینکهاینطرحنوپامیباشدوپیشازاینسابقهاجرانداشتهاستتعداد -1

استفادهکنندگانازطرحبامشورتمرکزخدماتومشارههایحقوقیدانشگاهبهصورتتخمینی

میباشدودرصورتتصویبواطالعرسانیونیزدرصورتکسبنظرسنجیواجرایدورهیکساله

 میتوانآماردقیقآنراارائهنمود.

ایالزماخذشودبهعبارتدیگرموافقتهیاترئیسهبرایاینشناسهپروژهضروریاستمجوزه -2

 .ضروریاستمحترموتصویبهیاتامناء

 جلسهامکانپذیراست.2برایهرنفرمیزانحمایتدانشگاهفقطتاسقف -3

ریالدرنظرگرفتهشده000/200/1تنظیمشکواییهودادخواستحقوقیهریکبهتفکیکمبلغ -4

 است.

 ریال)یکمیلیونریال(میباشد.000/000/1رهنیمساعتمبلغهرجلسهمشاو -5

ریال)یکمیلیونویکصدهزارریال(درنظر000/100/1بطورمتوسط5و4هزینههایبندهای -6

 گرفتهشدهاست.

جاهریال)پن000/600/50میزانپرداختیدانشگاهبرایکلافرادمشمولبطورمتوسطماهیانهمبلغ -7

ریال)ششصدوهفتمیلیونودویست000/200/607میلیونوششصدهزارریال(ودرکلمبلغ

 هزارریال(میباشد.

الزمبهذکراستتعرفههای)خدماتمرکزمشاورهوخدماتحقوقیمرکز(بهشرحپیوستنیزبا -8

 تخفیفنیمبهادرنظرگرفتهشدهاست.

درموردباتوجهبههزینهها -9 بارمالیپیشنهادمیشودحمایتدانشگاه یخدماتحقوقیو

 بازنشستگانپسازاخذمجوزهایضروریوتامیناعتبارالزمبهتدریجصورتپذیرد.
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 فصل ششم

 ها و تسهیالت مالیخدمات وام
 

 مقدمه -6-1
یمستندسازوتسهیالتمالیهاخدماتوامخدماتارائهشدهدربخشندیفصلابتدافرآنیدرا

هیتهیابخشپرسشنامهنیکارکنانازخدماتاتیرضازانیازمی.سپسبهمنظورآگاهدیگرد

هادردانشگاهریباخدماتساییآشنای.درادامهبرادیاستخراجوارائهگردانیپاسخگوجیونتا

یهاتیهاوساومراجعهبهسامانههابخش،خدماتارائهشدهبااستفادهازکاربرگدانشگاهنیا

نییمربوطهشناسا انتها در است. آوردهشده توسطکارگروهنیتدویاتیبرنامهعملزیو شده

برنامهارائهنیایهابههمراهشناسنامهپروژهرازیسالمتورفاهدانشگاهشیمربوطهدرشورا

 ت.اسدهیگرد
 

 ت مالیها و تسهیالارائه خدمات وام فرآیند -6-2
 رازیانداز کارکنان دانشگاه شپس التیخدمات تسه یطرح ارتقا

 مقدمه

درحفظونگهداشتنیرویانسانیتوانمنددانشگاهشیراز،داشتنیکمؤثریکیازراهکارهای

نظامخدماترفاهیکاراواثربخشاست.برخورداریازایننظام،عالوهبرافزایشرضایت،انگیزه

یدرمؤثرتواندعاملبسیاردانشگاه،میعلمیهیأتوغیرعلمیهیأتنیاعضایوتعلقسازما

گرایشوتمایلداوطلباننخبهوبااستعداددرجذبدانشگاهشیرازباشد.کارایینظامخدمات

رفاهیبهمفهومبهرهبرداریبهینهازمنابعمالیوسایرامکاناتدانشگاهدرارائهخدماترفاهی

وغیرعلمیهیأتهایاعضایکنانواثربخشینیزبهمفهومتوجهبهنیازهاوخواستهبهکار

باشد.درطراحیوارائهخدماترفاهیمیعلمیهیأت

هاینامهنییآ69و93موضوعمواد8و4یهاوستیازپ5درحالحاضربهاستنادماده

یهایرفاهندستورالعملپرداختکمکباعنواعلمیهیأتریوغعلمیهیأتیاعضایاستخدام

اعضا یبه مصوب شیامناهیأت10/4/97موسسه ماهوستیپری)تصاورازیدانشگاه انهی(،

ریوغعلمیهیأتیاعضایایازحقوقومزا"اندازعضوسهمپس"باعنوانالیر365،700مبلغ

اندازداشتهباشند،پسالتیدرصندوقتسهتیبهعضولیکهتمایمانیوپیرسمعلمیهیأت

ن افزودنهمزیکسرودانشگاه عنواننیبا دانشگاهسهمپس"مبلغبا به"انداز کلمبالغرا ،

.دینمایمزیدربانکتجارتبهناماعضاواریبرداشتتازمانبازنشستگلقابریاندازغحسابپس

قانونتشکیلحسابپس اینکهدر توجهبه دولتمصوببا اصلبر26/11/76انداز

اندوختهوسرمایهگذاریطوالنیتأمیناندازوحمایتازکارکناندولتازطریقتشویقبهپس
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35درصدحقوقرتبهوپایهکارمندوتا10باشدوهمچنینامکانپرداختحداکثرتامدتمی

مواردزیرجهتتصمیمگیریپعلمیهیأتدرصدحقوقمرتبهوپایهاعضای دارد، یشنهادرا

شود:می

ایازکارکناندانشگاهازنیروهایقراردادیبودهودرفصلاولالف(تعدادقابلمالحظه

شاغلدرموسسهدرعلمیهیأت،عضورانیرویغیرعلمیهیأتاستخدامیاعضایغیرنامهآیین

اینافراددارایشناسهاستخ پیمانیوقراردادیتعریفکردهاست. دامیسهوضعیترسمی،

باشندکهازسویسازماناموراداریواستخدامیکشورصادرودرسامانهکارمندایرانهممی

ثبتنامشدهاند.ازاینروامکانشمولیتاینقانونبهکارکنانقراردادینیزقابلتصوراست.

تغییرروشب(چوناصلبرتشویقبهپس اندازوحمایتازاعضایموسسهاست،

محاسب مدیریتخدماتکشوریبه قانون از )کسرعلمیهیأتاستخدامیاعضاینامهآیینه

)کسرعلمیهیأتاستخدامیاعضایغیرنامهآییندرصدحقوقمرتبهوپایه(و35حداکثرتا

درصدحقوقرتبهوپایه(دردستورکارقرارگیرد)جدولشمارهیک(.10حداکثرتا

اندازطوالنیمدتبودهومسئلهحمایتازکارکناننیزدرپسج(باتوجهبهاینکهاین

رسد،افزایشچشمگیرارزشنهاییاندوختهومزایاودرجشدهاست،بهنظرمینامهآییناین

هایبیمهعمروسرمایهگذاری،دلیلمناسبیبرایتغییراینسرمایهگذاریازبانکپوشش

ایراهمدرزمانخدمتوهمباشدوعوایدقابلمالحظهمیهایعمروسرمایهتجارتبهبیمه

نماید.پسازبازنشستگینصیبکارکناندانشگاهمی

جهت  علمیهیأتو غیر  علمیهیأتهای استخدامی اعضای نامهتغییرات الزم در آیین

 امنا: هیأتطرح در 

 لرفاهیدستورالعم8ازپیوستشماره5اضافهشدناعضایقراردادیبهماده .1

"هایبیمهارائهدهندهبیمهعمروسرمایهموردتاییدبیمهمرکزیایرانشرکت"افزودن .2

 دستورالعملرفاهی8ازپیوست5درماده"هایموردتاییدبانکمرکزیبانک"به



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

قراردادی ها

پیشنهاد 

اول

پیشنهاد 

دوم

پیشنهاد 

سوم

پیشنهاد 

چهارم

پیشنهاد 

پنجم

پیشنهاد 

ششم

پیشنهاد 

هفتم

%35%30%25%20%15%10%496365,700365,7005هیات علمی رسمی

%35%30%25%20%15%10%178365,700365,7005هیات علمی پیمانی

%35%30%25%20%15%10%50365,7005هیات علمی قراردادی

%10%9%8%7%6%5%400365,700365,7003کارمند رسمی

%10%9%8%7%6%5%126365,700365,7003کارمند پیمانی

%10%9%8%7%6%5%4820365,7003کارمند قراردادی

4391782057221,1121,5021,8912,2812,671ماهیانه )میلیون ریال(

5,2662,1372,4638,66613,34318,01922,69627,37332,049سالیانه )میلیون ریال(
1687

بار مالی مازادبار مالی فعلی
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 بیمه عمر و سرمایه( مزایای اجرای طرح )مقایسه جداول سود بانکی و
 (%18انداز در بانک تجارت )با سود جدول شماره دو: ارزش ریالی پس


 جدول شماره سه و چهار: ارزش ریالی دو فقره بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری )سامان( در شرایط یکسان با بانک تجارت

 

جمع کلسهم کارمندسهم دانشگاه

113990%365,700365,700731,4008,776,80018%1,579,8248,776,80010,356,624

2140015%420,555420,555841,11010,093,32018%3,680,99020,449,94424,130,934

3140115%483,638483,638967,27711,607,31818%6,432,88535,738,25242,171,137

4140215%556,184556,1841,112,36813,348,41618%9,993,52055,519,55365,513,072

5140315%639,612639,6121,279,22315,350,67818%14,555,47580,863,75195,419,226

6140415%735,553735,5531,471,10717,653,28018%20,353,051113,072,505133,425,556

7140515%845,886845,8861,691,77320,301,27218%27,670,829153,726,828181,397,657

8140615%972,769972,7691,945,53923,346,46218%36,853,942204,744,120241,598,061

9140715%1,118,6851,118,6852,237,36926,848,43218%48,320,369268,446,493316,766,862

10140815%1,286,4871,286,4872,572,97530,875,69718%62,575,661347,642,558410,218,219

11140915%1,479,4601,479,4602,958,92135,507,05118%80,230,549445,725,270525,955,819

12141015%1,701,3801,701,3803,402,75940,833,10918%102,022,007566,788,928668,810,935

13141115%1,956,5861,956,5863,913,17346,958,07518%128,838,422715,769,010844,607,431

14141215%2,250,0742,250,0744,500,14954,001,78618%161,749,659898,609,2181,060,358,877

15141315%2,587,5862,587,5865,175,17162,102,05418%202,042,9681,122,460,9311,324,503,899

16141415%2,975,7232,975,7235,951,44771,417,36318%251,265,8271,395,921,2611,647,187,089

17141515%3,422,0823,422,0826,844,16482,129,96718%311,277,0701,729,317,0552,040,594,125

18141615%3,935,3943,935,3947,870,78894,449,46218%384,307,8462,135,043,5872,519,351,433

19141715%4,525,7034,525,7039,051,407108,616,88118%473,034,2972,627,968,3143,101,002,611

20141815%5,204,5595,204,55910,409,118124,909,41318%580,664,1643,225,912,0243,806,576,188

21141915%5,985,2435,985,24311,970,485143,645,82518%711,039,9623,950,222,0144,661,261,976

22142015%6,883,0296,883,02913,766,058165,192,69918%868,761,8424,826,454,6765,695,216,517

23142115%7,915,4847,915,48415,830,967189,971,60418%1,059,333,8625,885,188,1216,944,521,983

24142215%9,102,8069,102,80618,205,612218,467,34518%1,289,338,0797,162,989,3288,452,327,407

25142315%10,468,22710,468,22720,936,454251,237,44618%1,566,641,6748,703,564,85310,270,206,527

26142415%12,038,46112,038,46124,076,922288,923,06318%1,900,643,32610,559,129,59012,459,772,916

27142515%13,844,23013,844,23027,688,460332,261,52318%2,302,566,19912,792,034,43915,094,600,638

28142615%15,920,86515,920,86531,841,729382,100,75118%2,785,806,25015,476,701,38918,262,507,640

29142715%18,308,99418,308,99436,617,989439,415,86418%3,366,346,23118,701,923,50422,068,269,734

30142815%21,055,34321,055,34342,110,687505,328,24418%4,063,247,63622,573,597,97826,636,845,614

3,815,671,20122,821,174,413 جمع کل مبالغ پرداختی در طول 30 سال خدمت

سود سالیانه
جمع کل اصل 

سالیانه تجمیعی

درصد 

سود 

ارزش نهایی مبلغ ماهیانه کسر شده بابت تسهیالت پس انداز

سالیانه تجمیعی
جمع کل سالیانه

درصد 

افزایش
سال

سنوات 

خدمت
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خریدیبیمهنامهعمرگردد،عالوهبرتفاوتفاحشدرارزشبازهمانطورکهمشاهدهمی

اندازمیلیاردریالدرجداولسهوچهار(وپس50میلیاردو66وسرمایهگذاری)مبلغبالغبر

میلیاردریال(،بیمهعمروسرمایه27بینانهترینحالتمبلغیکمترازدربانکتجارت)درخوش

گذاریمزایایزیررانیزدارد:

ارزشبیمهنامهازپایانسالاول%90امکاناخذوامبهمیزان-1

برابرحقبیمهپرداختیسالیانه40بهرهمندیازپوششبیمهفوتتا-2

برابرحقبیمهپرداختیسالیانه160بهرهمندیازپوششبیمهفوتحادثیتا-3

بیماریمشخص(31بهرهمندیازپوششبیماریهایخاص)تا-4

کارافتادگیبهرهمندیازپوششبیمهاز-5

معافیتازمالیاتوقانونارث-6

امکانبرقراریمستمریدرپایانقرارداد-7


 تهیه کنندگان:

 ابراهیم حافظی

 مدیر امور اداری

 علی اکبر عوض پور

مدیر امور عمومی و 

 پشتیبانی

 دکتر احمد طالب نژاد
 سرپرست تیم تدوین سند رفاهی

 

 حسین شیخ پور نائینی

 رفاه کارشناس اداره

 

 

 میثم مظلومی

 رئیس اداره رفاه و بیمه
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 انداز کارکنانتسهیالت پس -6-2-1

  عنوان:

علمیهیأتوغیربهاعضایهیاتعلمیاندازتسهیالتپس

 هدف :

اندازواخذبیمهعمروسرمایهگزاریتشویقبهپس

 خدمت گیرندگان:

گاهشیرازدانشعلمیهیأتواعضایغیرعلمیهیأتکلیهاعضای

 خدمت دهندگان:

کارشناسرفاه-رئیسادارهرفاه-مدیراموراداری-مدیرامورمالی-مالیاداریوعاونتم

گذاری )بهتر است به صورت مرحله به مرحله و به ترتیب شمارهشرح مراحل انجام کار 

 :شود(

درخواستعضوبرایبهرهمندیازخدمت



 العات مورد نیاز )مستندات قانونی( جهت دریافت وام مسکن:اط

 علمیهیأتاستخدامیاعضاینامهآیینازپیوسترفاهی5ماده -

علمیهیأتاستخدامیاعضایغیرنامهآیینرفاهی8ازپیوست5ماده -

3/12/99امنایتاریخهیأتمصوبه

 مدارک مورد نیازجهت دریافت وام مسکن:

- ...

- ...

- ... 

 

 : )می تواند کاغذی یا دیجیتال باشد(های مورد استفاده فرم

 ودرخواستوام(هیمسکندرسامانه)ثبتناماولالتیفرمدرخواستتسه -

 هایمسکنفرمتعهدنامهوام -

کسرازحقوقضامنیگواهیفرمتقاضا -
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 انداز بانک تجارتتسهیالت پس -6-2-2

  عنوان:

 اندازبانکتجارتتپسثبتنامتسهیال

 هدف :

 اندازبانکتجارتثبتنامتسهیالتپس

 خدمت گیرندگان:

رسمیوپیمانی،قراردادیعلمیهیأتواعضایغیرعلمیهیأتکلیهاعضای

 خدمت دهندگان:

مدیریتامورمالی–)جنابآقایفالحزاده(رفاهبیمهوکارشناس-ادارهرفاه

 شرایط دریافت خدمت:

دریکیازحاالتاستخدامیرسمی،پیمانیوعلمیهیأتیاغیرعلمیهیأتتغالبهخدمتاش

 قراردادی

 شرح مراحل دریافت خدمت: 

اندازبانکتجارت)فرمشمارهدرخواستتسهیالتپسفرم Wordفایل فردمتقاضی، -

ازطریقسوفابرایکارشناساسکن سایر مدارک(راتکمیلکردهوبههمراه1

 کند.مربوطهارسالمی

رابهمدیریتامورمالیجهتاقدامکارشناسمربوطهپسازبررسی،درخواست -

کند.ارسالمی

 اطالعات مورد نیاز )مستندات قانونی(:

 (4)پیوستشمارهعلمیهیأتنامهاستخدامیاعضایپیوسترفاهیآیین5ماده -

)پیوستشمارهعلمیهیأتغیرنامهاستخدامیاعضایپیوسترفاهیآیین5ماده -

5) 

(6امنایدانشگاهشیراز)پیوستشمارههیأت03/12/1399مصوبهمورخ -



 انداز بانک تجارتمدارک مورد نیازجهت متقاضیان تسهیالت پس

 1فرم شماره  -

 کپی صفحات شناسنامه -

 کپی کارت ملی -

 

 های مورد استفاده:فرم

 1فرمشماره -
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 بیمه عمر و سرمایهانداز تسهیالت پس -6-2-3

  عنوان:

اندازبیمهعمروسرمایهثبتنامتسهیالتپس

 هدف :

اندازبیمهعمروسرمایهثبتنامتسهیالتپس

 خدمت گیرندگان:

رسمیوپیمانی،قراردادیعلمیهیأتواعضایغیرعلمیهیأتکلیهاعضای

 خدمت دهندگان:
نمایندگیبیمه-مدیریتامورمالی–یفالحزاده()جنابآقارفاهبیمهوکارشناس-ادارهرفاه

 شرایط دریافت خدمت:

 رسمیوپیمانی،قراردادیعلمیهیأتواعضایغیرعلمیهیأتکلیهاعضای

 شرح مراحل دریافت خدمت: 

اندازنمایندگیبیمهعمرودرخواستتسهیالتپسفرم Wordفایل فردمتقاضی، -

راتکمیلکردهازطریقسوفابرایکارشناسمربوطه(2گذاری)فرمشمارهسرمایه

 کند.ارسالمی

 کند.رابهنمایندگیبیمهارسالمیکارشناسمربوطهپسازبررسی،درخواست -

فردمتقاضیبعدازتماسنمایندگیبیمهبامراجعهبهدفترنمایندگیبیمهدردانشگاه -

 کند.میمبادرتبهانعقادقراردادبیمهعمروسرمایه

 کند.نمایندگیبیمهطینامهبهمدیریتامورمالیکسرحقبیمهرادرخواستمی -

اندازبانکتجارتتبصره:درصورتیکهفردمتقاضیقبالعضوصندوقتسهیالتپس

اندازعمروسرمایهاست،ضمنبودهاستوهماکنونمتقاضیتغییربهتسهیالتپس

شودتامبلغاندوختهبانکتجارتراایبهبانکمعرفیمیفوق،طینامهفرآیندانجام

نامهعمروسرمایهانتقالدهد.بهاندوختهبیمه

 انداز عمر و سرمایهاطالعات مورد نیاز )مستندات قانونی( جهت متقاضیان تسهیالت پس

 (4)پیوستشمارهعلمیهیأتنامهاستخدامیاعضایپیوسترفاهیآیین5ماده -

)پیوستشمارهعلمیهیأتنامهاستخدامیاعضایغیرپیوسترفاهیآیین5ماده -

5) 

(6امنایدانشگاهشیراز)پیوستشمارههیأت03/12/1399مصوبهمورخ -

 انداز عمر و سرمایهمدارک مورد نیازجهت متقاضیان تسهیالت پس

 2فرم شماره  -

 های مورد استفاده:فرم
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 2فرمشماره -
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 الحسنه کوثرهای قرضوام -6-2-4

  عنوان:

شاغلوبازنشستهوکارکنانعلمیهیأتوغیربهاعضایهیاتعلمیکوثرپرداختوام

شرکتی

 هدف :

بررسیوارائهاموررفاهیوتسهیالتقابلارائهبهکارکناندانشگاهشیرازدرحدودمقرراتوبا

مالیدرنظرگرفتنامکانات

 خدمت گیرندگان:

شاغلوبازنشستهوکارکنانشرکتیعلمیهیأتواعضایغیرعلمیتهیأکلیهاعضای

 خدمت دهندگان:

مدیرهصندوقهیأت–،ادارهرفاهمدیراموراداری-مدیرامورمالی-مالیاداریوعاونتم

کوثر

 شرایط دریافت خدمات:

ایطزیرعبارتباتوجهبهآخرینتغییرات،مدتانتظاربرایفعالشدنلینکدرخواستدرشر

استاز:

روزبعدازاتمامبدهی)درصورتتکمیلنکردنسهام(.45فعالشدنفرموام-1

الف(درصورتیکهفردتکمیلموجودیکردهباشدومبلغزیردومیلیونباشددورهانتظار

ندارد.

روز.30ب(افزایشموجودیبیشازدومیلیونباشددورهانتظاربعداز

روز.60افزایشموجودیبیشازسهمیلیونباشددورهانتظاربعدازت(

روز.90ج(افزایشموجودیبیشازچهارمیلیونباشددورهانتظاربعداز

روز.120میلیونباشددورهانتظاربعداز5د(افزایشموجودیبیشاز

درخواست–اناترفاهیمشاهدهفرموامتوسطوامگیرندهازطریقسیستمسوفا)امک-2

تسهیالتجدید(

ارسالفرموامتوسطوامگیرندهبرایضامنخود.-3

تاییدضامنازطریقسیستمسوفا)میزکار(-4

ارسالفرموامبرایمدیرعاملصندوقوتاییدتوسطنامبرده-5

پردختواموکسراقساط-6
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ه به مرحله و به ترتیب شماره گذاری )بهتر است به صورت مرحلشرح مراحل انجام کار 

 :شود(

 شاغل و بازنشسته:  علمیهیأتو غیر  علمیهیأتاعضای 

درصورتیکهفردعضوصندوقموردنظرباشدمیتواندباتوجهبهقانونومقرراتازطریق

دریافتتسهیالتجدید(وامدریافتنمایند.–سامانهسوفا)امکاناترفاهی



 نیاز )مستندات قانونی( جهت دریافت وام: اطالعات مورد

 .علمیهیأتاستخدامیاعضاینامهآیین6ماده -

 .علمیهیأتاستخدامیاعضایغیرنامهآیین8پیوست7ماده -

اساسنامهصندوقها -

 

 مدارک مورد نیازجهت دریافت وام:

هصورتمعرفییکنفرازهمکارانرسمی،پیمانیوقراردایبهعنوانضامن)کهب -

 گردد(الکترونیکیازطریقسامانهسوفاتکمیلمی



 : )می تواند کاغذی یا دیجیتال باشد(های مورد استفاده فرم

–سوفابرایافرادمشمولفعالمیباشد.)امکاناترفاهیدرسامانهوامفرمدرخواست -

 درخواستتسهیالتجدید(

فرمدستیپیوستمیباشد. -
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 اله نه بقیهالحسوام قرض -6-2-5

  عنوان:

شاغلوبازنشستهعلمیهیأتوغیربهاعضایهیاتعلمیبقیهالهپرداختوام

 هدف :

بررسیوارائهاموررفاهیوتسهیالتقابلارائهبهکارکناندانشگاهشیرازدرحدودمقرراتوبا

مالیدرنظرگرفتنامکانات

 خدمت گیرندگان:

اهکارکنانحوزهمدیریتدانشگ

 خدمت دهندگان:

مدیرهصندوقهیأت–،ادارهرفاهمدیراموراداری-مدیرامورمالی-مالیاداریوعاونتم

کوثر

 شرایط دریافت خدمت:

روزبعدازاتمامبدهی)درصورتتکمیلنکردنسهام(35فعالشدنفرموامبقیهاله -
ومیلیونباشددورهانتظارندارد.درصورتیکهفردتکمیلموجودیکردهباشدومبلغزیرد -

روز30افزایشموجودیبیشازدومیلیونباشددورهانتظاربعداز -

روز60افزایشموجودیبیشازسهمیلیونباشددورهانتظاربعداز -

روز90افزایشموجودیبیشازچهارمیلیونباشددورهانتظاربعداز -

 روز120ورهانتظاربعدازمیلیونباشدد5افزایشموجودیبیشاز -

 وامبقیهاهللشاملکارکنانشرکتینمیباشد.تبصره: 



 شرح مراحل دریافت خدمت:

باتوجهبهآخرینتغییرات،مدتانتظاربرایفعالشدنلینکدرخواستدرشرایطزیرعبارت

استاز:

درخواست–مشاهدهفرموامتوسطوامگیرندهازطریقسیستمسوفا)امکاناترفاهی -

تسهیالتجدید(

ارسالفرموامتوسطوامگیرندهبرایضامنخود -

تاییدضامنازطریقسیستمسوفا)میزکار( -

ارسالفرموامبرایمدیرعاملصندوقوتاییدتوسطنامبرده -

پرداختواموکسراقساط -
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 اطالعات مورد نیاز )مستندات قانونی( جهت دریافت وام:

 علمیهیأتاستخدامیاعضایهنامآیین6ماده -

 علمیهیأتاستخدامیاعضایغیرنامهآیین8پیوستشماره7ماده -

اساسنامهصندوقها -

 

 مدارک مورد نیازجهت دریافت وام:

معرفییکنفرازهمکارانرسمی،پیمانیوقراردادیبهعنوانضامن)کهبهصورت -

گردد(تکمیلمیالکترونیکی از طریق سامانه سوفا





 :)می تواند کاغذی یا دیجیتال باشد(های مورد استفاده فرم

–سوفابرایافرادمشمولفعالمیباشد.)امکاناترفاهیدرسامانهوامفرمدرخواست -

 درخواستتسهیالتجدید(

باشد(فرمدستی)درصورتنیازپیوستمی -
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 الحسنه شاهدهای قرضوام -6-2-6

  عنوان:

شاغلوبازنشستهعلمیهیأتوغیراعضایهیاتعلمیبهشاهدپرداختوام

 هدف :

بررسیوارائهاموررفاهیوتسهیالتقابلارائهبهکارکناندانشگاهشیرازدرحدودمقرراتوبا

مالیدرنظرگرفتنامکانات

 خدمت گیرندگان:

علمیهیأتاعضاء(وبجزشرکتیوامشاهد:کلیهایثارگران،بسیجیانفعال،خانوادهشهدا)

 خدمت دهندگان:

مدیرهصندوقهیأت–،ادارهرفاهمدیراموراداری-مدیرامورمالی-مالیاداریوعاونتم

کوثر

 شرایط دریافت خدمت:

روزبعدازاتمامبدهی)درصورتتکمیلنکردنسهام(25فعالشدنفرموامشاهد -

لغزیردومیلیونباشددورهانتظاردرصورتیکهفردتکمیلموجودیکردهباشدومب -

ندارد.

روز30افزایشموجودیبیشازدومیلیونباشددورهانتظاربعداز -

روز60افزایشموجودیبیشازسهمیلیونباشددورهانتظاربعداز -

روز90افزایشموجودیبیشازچهارمیلیونباشددورهانتظاربعداز -

 روز120نباشددورهانتظاربعدازمیلیو5افزایشموجودیبیشاز -

 وامبقیهاهللشاملکارکنانشرکتینمیباشد.تبصره: 



 شرح مراحل دریافت خدمت:

باتوجهبهآخرینتغییرات،مدتانتظاربرایفعالشدنلینکدرخواستدرشرایطزیرعبارت

استاز:

درخواست–ترفاهیمشاهدهفرموامتوسطوامگیرندهازطریقسیستمسوفا)امکانا -

تسهیالتجدید(

ارسالفرموامتوسطوامگیرندهبرایضامنخود -

تاییدضامنازطریقسیستمسوفا)میزکار( -

ارسالفرموامبرایمدیرعاملصندوقوتاییدتوسطنامبرده -

پرداختواموکسراقساط -

 



246 

 اطالعات مورد نیاز )مستندات قانونی( جهت دریافت وام:

 علمیهیأتاستخدامیاعضاینامهیینآ6ماده -

 علمیهیأتاستخدامیاعضایغیرنامهآیین8پیوستشماره7ماده -

اساسنامهصندوقها -

 

 مدارک مورد نیازجهت دریافت وام:

معرفییکنفرازهمکارانرسمی،پیمانیوقراردادیبهعنوانضامن)کهبهصورت -

گردد(یتکمیلمالکترونیکی از طریق سامانه سوفا





 :)می تواند کاغذی یا دیجیتال باشد(های مورد استفاده فرم

–سوفابرایافرادمشمولفعالمیباشد.)امکاناترفاهیدرسامانهوامفرمدرخواست -

 درخواستتسهیالتجدید(

باشد(فرمدستی)درصورتنیازپیوستمی -
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 های مسکنوام -6-2-7

 عنوان:

علمیهیأتوغیروساختمسکن(بهاعضایهیاتعلمیپرداختوام)ودیعه،خرید

هدف :

الحسنهدرجهتکمکبهتهیهمسکنهمکارانپرداختوامقرض

 خدمت گیرندگان:

دانشگاهشیرازعلمیهیأتواعضایغیرعلمیهیأتکلیهاعضای

 خدمت دهندگان:

)خانمصیاد(کارشناسرفاه-رئیسادارهرفاه

 شرایط دریافت خدمت:

 گیرد:براساسدستورالعملواممسکنبراساسجدولزیربهاعضاوامتعلقمی

نوعاستخدام
مبلغاقساطمبلغوام)ریال(نوعوام

ماهیانه)ریال(

وام

ودیعه

وام

خرید

اعضای

علمیهیأت

350،000،00015،000،000خریدمسکنرسمی
4،000،000*200،000،000ودیعهمسکنپیمانی

4،000،000*200،000،000ودیعهمسکنقراردادی

اعضای

علمیهیأتغیر

250،000،0005،000،000خریدمسکنرسمی

250،000،0005،000،000خریدمسکنپیمانی

100،000،0002،000،000ودیعهمسکنقراردادی



سالدردانشگاهشیرازبودهوبرای5سنواتکمتراز*اینمبلغبرایاعضایدارای

باشد.ریالمی150،000،000سال5سنواتبیشاز

 تذکرات خیلی مهم:

درشرایطاستخدامرسمیدرصورتدریافتوامودیعهعلمیهیأت:اعضای1تبصره 

مسکن،امکاندرخواستوامخریدمسکنراندارند.

توانندمتقاضیصورتاستفادهازمنازلسازمانینمیدرعلمیهیأت:اعضای2تبصره 

وامودیعهمسکنباشند.

درشرایطاستخدامرسمیوپیمانیدرصورتعلمیهیأت:اعضایغیر3تبصره 

دریافتوامودیعهمسکن،امکاندرخواستوامخریدمسکنراندارند.)بجزدریافتکنندگان

(20/07/90مانیقبلازوامودیعهمسکندرشرایطاستخدامپی
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:مدتانتظارمتقاضیانبرایدریافتوامباتوجهبهمحدودیتمنابعمالی،4تبصره

تعدادمتقاضیاندرصفواعتباراتموجوددرصندوقوامواقساطکسرشدهازدریافت

شود.کنندگانفعلیتعیینمی

اتقانونیمراجعهفرمایید.*برایاطالعکاملازقوانینومقرراتمربوطبهقسمتمستند

 شرح مراحل دریافت خدمت:

دارایاحکاماستخدامیدرعلمیهیأتوغیرعلمیهیأتامکانثبتنامتماماعضای •

 واممسکنازطریقسامانهاداریومالیسوفا.نامهآییندانشگاه،باتوجهبهمقررات

o جدید،انتخاب)برایثبتنامازمسیرامکاناترفاهی،درخواستتسهیالت

 گزینهموردنظر(

واممسکنوتوسطسامانهسوفانامهآیینامتیازبندی،براساس •

ییکسال،باتوجهبهمعرفیافرادحائزشرایطدریافتوامبراساسامتیازودربازه •

موجودیصندوقمسکن.

کهنوبتفرادیارسالنامهفراخواندریافتواموفرمتعهدنامهدرابتدایهرماهبها •

دریافتوامآنهارسیدهاست،پسازبازگشتاقساطوامگیرندگانقبلی.

o :درنامهفراخوان،توضیحاتکاملجهتتهیهوتکمیلوارسالتذکرمهم

شودوافرادنیازیبهمراجعهحضوریندارند.مدارکاعالممی

 دیریتامورمالی.بررسیمدارکدریافتیتوسطکارشناسادارهرفاهوارسالبهم •

پرداختوامتوسطمدیریتامورمالیپسازدریافتمدارکازادارهرفاهوکسراقساط •

 بهصورتماهیانه.

 مستندات قانونی:

 20/9/91مصوبهعلمیهیأتاستخدامیاعضاینامهآیین94ماده (1

ازمصوبهدوازدهمینصورتجلسهعلمیهیأتاستخدامیاعضایغیرنامهآیین70ماده •

10/4/97یازدهمیننشستدورهششمدرتاریخ

 رئیسهدانشگاههیأتهایمسکنمصوبآئیننامهوام (2

 مدت زمان انجام کار:

شود.باتوجهبهتدریجیبودندرطولسالانجاممیفرآینداین

هفته2ها،امتیازبندیواعالماسامیبرایهرسالویرایشدرخواستفرآیند

روز4امبرایهرماهفراخوانوفرآیند

دریافتمدارک،بررسیوارسالنامهپرداختوامبرایهرفرآینددرصورتعدمنقصمدرک،

ساعت.1نفر
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 ر به کارکنان شرکتیالحسنه کوثقرض هایوام -6-2-8

  عنوان:

پرداختوامکوثربهکارکنانشرکتی

 هدف:

الحسنهبههمکارانپرداختوامقرض

 :خدمت گیرندگان

کارکنانشرکتی

 خدمت دهندگان:

کارشناسرفاه)خانمابراهیمی،خانممطوس(-مدیرهصندوقکوثرهیأت–کارکنانادارهرفاه

 شرایط دریافت خدمت:

 موجودی لیتکمعدم روزبعدازاتمامبدهیدرصورت45 •

تکمیلموجودیبامبلغزیردومیلیوندورهانتظارندارد.تبصره:

روز30بیشازدومیلیونباشددورهانتظاربعدازافزایشموجودی •

روز60افزایشموجودیبیشازسهمیلیونباشددورهانتظاربعداز •

روز90افزایشموجودیبیشازچهارمیلیونباشددورهانتظاربعداز •

 روز120میلیونباشددورهانتظاربعداز5افزایشموجودیبیشاز •

برابرموجودیودرحالحاضرتا5/2برایکارکنانشرکتیبهمیزانمبلغوامکوثر:1تذکر

باشد.ماههمی36میلیونتومانوبازپرداختحداکثر16سقف

هایفوقتماسوامگیرندهبادفترصندوقجهتقرارگرفتندرمالکمحاسبهزمان:2تذکر

نوبتواماست.



 شرح مراحل دریافت خدمت:

پسازپایانبازپرداختاقساطوامالحسنهقرضوقتماسبادفترصند-1

تماسکارشناسدفترصندوقباوامگیرندهجهتمراجعهودریافتفرمکاغذی-2

تکمیلفرمکاغذیدرخواستشاملمشخصاتوامگیرندهوضامنینبههمراهفیش-3

حقوقیوامگیرندهوتحویلبهدفترصندوق

بهحساببانکملتمتقاضیواریزوامتوسطدفترصندوق-4



 تماس حاصل فرمایید. 36134772: جهت عضویت با شماره 1تذکر

 : الزم است فرم تقاضای وام پس از تکمیل، به تایید رئیس واحد برسد.2تذکر
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 اطالعات مورد نیاز )مستندات قانونی( جهت دریافت وام:

اساسنامهصندوقها -

 

 مدارک مورد نیازجهت دریافت وام:

 کمیلشدهوامفرمت -

معرفییکنفرازهمکارانرسمی،پیمانیوقراردایبهعنوانضامن -

فیشحقوقیفردوامگیرنده -





 های مورد استفاده:فرم

فرمخام)کهپسازتماسدفترصندوقبهوامگیرندهتحویلشده( -
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 ها و تسهیالت مالیخدمات وام سنجش رضایت کارکنان از -6-3
 ها و تسهیالت مالی وجود دارد؟داری بین میزان رضایت کارکنان از خدمات وامیآیا تفاوت معن

دانشگاه)الحسنهقرضهای،میانگینرضایتکارکنانازوامصندوق10براساسجدولشماره

(است،وبر49/3(باالترازمیانگینمربوطبهرضایتآنانازخدمتتسهیالتبانکملت)82/3

تفاوتمعنیداریبینمیزانرضایت170(دردرجهآزادی32/4دستآمده)بهtمقداراساس

وجوددارد.0001/0هاوتسهیالتمالیدرسطحکارکنانازخدماتمربوطبهوام
 ها و تسهیالت مالی: میانگین و انجراف استاندارد خدمات وام 1-6جدول 

 میانگین ها و تسهیالت مالیخدمات وام 
انحراف 

 رداستاندا
T 

درجه 

 آزادی
 تعداد معنی داری

 13/1 82/3 الحسنهدانشگاههایقرضوامصندوق
32/4170 0001/ 171 

 20/1 49/3 تسهیالتبانکملت




 ها و تسهیالت مالی: میانگین خدمات وام 1-6نمودار 

  

3.82

3.49

وام صندوق های قرض الحسنه دانشگاه تسهیالت بانک ملت

و تسهیالت مالیهاوام

وام ها و تسهیالت مالی
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 هاها و تسهیالت مالی در دانشگاهخدمات وام -6-4


 هاها و تسهیالت مالی در دانشگاهمات وام: اطالعات مربوط خد2-6جدول 

 عنوان خدمت نام دانشگاه ردیف
توضیحات 

 تکمیلی

تهران1

(ضروری)تجارتبانکوام -

(تعمیرمسکنوخرید)سامانبانکوام -

 (الحسنهقرضاعتباریکارت)ملتبانکوام -

کارکنانرفاهصندوقوام -

(اضطراری)پرورعدلصندوقوام -

علمیهیئتاعضایمسکنخریدوام -



اصفهان2

اقتصادمهربانکوام -

علمیهیئتاعضایوام -

خدماتیکارکنانالحسنهقرضوام -



(مسکنخریدمسکن،ودیعهمدت،درمان،کوتاهازدواج،اضطراری،ضروری،)رفاهصندوقهایوام -تربیتمدرس3

خودروخریدوام -تبریز4

5
خواجهنصیرالدین

طوسی
سامانبانکتسهیالت -

شهیدبهشتی6

صنعتیاصفهان7

ملتبانکیکسالهسپردهگواهیفروش -

(گذاریسپرده)اقتصادمهربانکتسهیالت -

(العالجصعببیماریدرمانهزینهمسکن،رهنوخرید)ایرانمهربانکالحسنهقرضوام -



صنعتیامیرکبیر8
ملتبانکیکسالهسپردهگواهیفروش -

(گذاریسپرده)اقتصادمهربانکتسهیالت -

(العالجصعببیماریدرمانهزینهمسکن،رهنوخرید)ایرانمهربانکالحسنهقرضوام -



صنعتیشریف9

(بازنشستگیصندوق)بازنشستگانضروریوام -

(جعالهکاال،،خودرو)تجارتبانکتسهیالت -

کربالزیارتیوام -

(هاخدمتخرید)تجارتبانکتسهیالت -

رسانیاطالع

صندوق

عالمهطباطبایی10

سامانبانکخریداعتباریکارت -

مسکنودیعهومسکنخریدمسکن،تعمیرخودرو،خریدتسهیالت -

بازنشستگانضروریوام -

علمیهیأتاعضایمسکنوام -



11
علموصنعت

ایران

سامانبانکخریداعتباریکارت -

ملتبانکخریداعتباریکارت -

ملیبانککاالخریدموا -

علمیهیأتاعضایمسکنوام -



فردوسیمشهد12

قوامینبانکنامهضمانتصدور -

اقتصادمهرشهر،بانکتسهیالت -

(خودرو،خریدجعاله)کارآفرینبانکتسهیالت -

ملیبانکتسهیالت -

ملتبانکتسهیالت -



شیراز13
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 دانشگاه تهران -6-4-1

 وام بانک تجارت

ادارهکلاموررفاهیدانشگاهتهرانبهمنظورارائهخدماتوتسهیالتمالیبهکارکنانمحترم،

نماید.قرارهرسالهاقدامبهانعقادقرارداددریافتتسهیالتازبانکتجارتشعبهاردیبهشتمی

ابلپرداختباشدومدتآنیکسالاست.کهبراساساعتبارماهیانهقداددرقالبمرابحهمی

بهمتقاضیانمحترمپرداخت96باشد.هماکنوناینتسهیالتتحتعنوانوامتجارتگروهیمی

ماهیانهمی مبلغاعتبار تعداد12.500.000.000شود. ماهآنرا55-60ریالاستو نفردر

یشدهکنند.الزمبهذکراستباتوجهبهکاهشاعتباردریافتیصفانتظارطوالندریافتمی

 است)نزدیکبهیکسال(واینموضوعباعثشدهتغییراتیدرشرایطتسهیالتبهوجودبیاید.

 
رساندباتوجهبهتغییراتایجادشدهدرروشپرداختتسهیالتدریافتیازبانکلذابهاطالعمی

 ،بهمواردذیلتوجهفرمایند:((96تجارت،تحتعنوان))تجارتگروهی

ازمبلغپرداختیبههریکازمتقاضیانمحترمراکسر،%10رزماناعطاتسهیالت،الف(بانکد

 نماید.درحسابدیگرینگهداریمی

ب(مبلغنگهداریشدهتوسطبانکپسازپایانسررسیدوامتنهابهحسابشخصیاوراث

حقوقیدیگریقانونیوامگیرندهواریزخواهدشدوامکانانتقالبهحسابشخصحقیقیویا

مقدورنیست.

ج(درصورتاقدامبهتسویهبدهیوامتجارتبههردلیلیمبلغنگهداریشدهتااتماممدت

سررسیدازطرفبانکپرداختنخواهدشد.

250علمیوبرایاعضاهیأتمیلیونریال200د(سقفوامبرایکارکنانوبازنشستگانمبلغ

.تعیینگردیدهاستمیلیونریال
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بادرنظرگرفتنمواردفوقدرصورتعدمتمایلبرایدریافتوامدرپیشخوانشخصیدر

زیرسیستماطالعاتیفرآیندهایوامصندوقرفاهوتجارتاقدامبهانصرافازوامتجارتگروهی

نمایند.96
 کلیک کنید. راهنمای استفاده از فرآیند ثبت درخواست وام جهت

 کلیک کنید. فرآیند انصراف از وام جهت

 و تسهیالت مالی )بانک تجارت( نظرسنجی واحد وام

با توجه به اهمیت موضوع تکریم ارباب رجوع و لزوم آگاهی از نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده شما همکاران گرامی 

 های مربوطه این اداره را یاری نمائید.با هدف بهبود خدمات رسانی، با تکمیل اطالعات فرم

 

 وام بانک سامان

آمدهازسویستادرفاهیوزارتعلومتحقیقاتوفناوریبامدیرعاملبانکطبقتفاهمبهعمل

سامانوهماهنگیانجامشدهازسویادارهکلاموررفاهیدانشگاهتهرانباشعبهمرکزیبانک

تسهیالتبهشرحذیل803سامانواقعدرخیابانانقالب،بینچهارراهکالجوولیعصر،پالک

 گردد.پرداختمی

توانندنسبتبهدریافتتقاضیانباارائهمعرفینامهازادارهکلاموررفاهیومدارکذیل،میم

 واماقدامفرمایند.

 شرایط انواع تسهیالت بانک سامان

 :باریمدارک الزم جهت تشکیل پرونده اعت

 تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دو طرف کارت ملی متقاضی و ضامن. .1

 مدارک احراز محل سکونت متقاضی و ضامن. .2

 معرفی نامه از اداره کل امور رفاهی دانشگاه. .3

 ارائه گواهی کسر از حقوق از اداره کل امور مالی دانشگاه. .4

 گواهی اشتغال به کار.فیش حقوقی متقاضی و ضامن ممهور به مهر محل اشتغال و ارائه  .5

 ارائه چک یا سایر مدارک بر اساس نوع تسهیالت بانکی مورد تقاضا. .6

 توضیحات:

 باشد.در صورت اعطای تسهیالت خرید مسکن و تعمیر مسکن نیازی به معرفی ضامن نمی •

متقاضی و ضامن باید فاقد چک برگشتی و تسهیالت و تعهدات سررسیده شده و پرداخت  •

ها باشند.انکنشده نزد تمامی ب

تشکیل هر پرونده اعتباری متناسب با نوع تسهیالت اعطایی و تعهدات ایجاد شده شامل  •

باشد.ها و کارمزدهای مرتبط میهزینه

 

 وام بانک ملت

 کارتاعتباری-الف

سقف تا دریافتیکارکنان حقوق میزان به توجه بانکملتبا با آمده عمل به تفاهم طبق

 گردد.امدرقالبکارتاعتباریپرداختمیریالو500،000،000

https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3085/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85
https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3085/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85
https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3085/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85
https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3379/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%85
https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3379/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%85
https://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3379/%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%85
https://refah.ut.ac.ir/fa/form/132
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1559039908-.pdf
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 شرایطوام

 ریال)براساسحقوقدریافتی(500،000،000حداکثرمبلغپرداختی: .1

 ماه48دورهبازپرداخت: .2

 %18سودتسهیالت: .3

 مدارکالزمبرایدریافتوام

 معرفینامهازادارهکلاموررفاهی •

 گواهیکسرازحقوقمتقاضی •

 میلیونتوماندوضامن(10امنین)تقاضایبیشازگواهیکسرازحقوقض •

 تصویرکارتملی)پشتورو( •

 تصویرشناسنامه)تمامصفحات( •

 تصویرفیشحقوقیبامهرحسابداری •

 تصویرحکمکارگزینیباتأییدمعاونتاداریومالی)کارگزینی(واحدمربوطه •

 الحسنهقرض-ب

باشدبنابراینسعیشدهبرایموارداضطرارینظیرالحسنهبانکملتمحدودمیتعدادوامقرض

شود.متقاضیاندرخواستخودرابههمراهمستنداتبهاینادارهنظرگرفتهبیمارییاازدواجدر

 نمایند.کلارسالمی

 شرایطوام

 ریال50،000،000:حداکثرمبلغپرداختی .1

 ماه24دورهبازپرداخت: .2

 %4:سودتسهیالت .3

 دریافتواممدارکالزمبرای

 معرفینامهازادارهکلاموررفاهی •

 گواهیکسرازحقوقمتقاضی •

 میلیونریالدوضامن(100گواهیکسرازحقوقضامنین)تقاضایبیشاز •

 تصویرکارتملی)پشتورو( •

 تصویرشناسنامه)تمامصفحات( •

 تصویرفیشحقوقیبامهرحسابداری •

 منابعانسانیتصویرحکمکارگزینیبامهرادارهکل •
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 وام صندوق عدل پرور )احسان و نیکوکاری(

 شود.اینوامبهکارکناندانشگاهدرشرایطاضطرارپرداختمی

 مراحلدریافتوام:

تکمیلفرمواموارائهآنبهمدیرکلاموررفاهی. •

دستورپرداختتوسطمدیرکلاموررفاهیبهحسابداری. •

گان.پرداختوامبهحسابوامگیرند •


 

بهمنظورکمکبهرفعمشکالتاضطراریهمکارانباحمایتدانشگاه1385اینصندوقدرسال

باشد.وخیرینتأسیسشدکهتقویتمالیاینصندوقبهصورتمستمرضروریمی


 علمیوام مسکن اعضای هیأت

 شود.میعلمیشاغلرسمیوپیمانیپرداختاینوامدرقبالخریدمسکنبهاعضایهیأت

 شرایطوام

 ریال2،500،000،000:سقفوام .1

 سال20دورهبازپرداخت:حداکثر .2

 %18سودتسهیالت: .3

 
درصد(18ریال)باسود000.000,2،500علمیوزارتعلوم:تاسقفواممسکناعضایهیأت

 گردند.علمیدرصورتخریدمسکنبهبانکمعرفیمیکهاعضامحترمهیأت

علمی:ابتداآدرسمحلخریداریشده،شمارهمسکناعضایمحترمهیأتدرخواستوام

باشد.موبایلوپیوستحکمکارگزینیالزامیمی
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 دانشگاه اصفهان -6-4-2

وامبانکمهراقتصاد

وامویژهاعضایهیاتعلمی

تیالحسنهویژهکارکنانخدماوامقرض



 دانشگاه تربیت مدرس -6-4-3

 
  

http://refahi.ui.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=38&tempname=EWOLibraryLogin&codel=914&referrer=link&BlockName=tool_link_sample_ewolibrarymain_block4768
http://refahi.ui.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=38&tempname=EWOLibraryLogin&codel=913&referrer=link&BlockName=tool_link_sample_ewolibrarymain_block4768
http://refahi.ui.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=38&tempname=EWOLibraryLogin&codel=912&referrer=link&BlockName=tool_link_sample_ewolibrarymain_block4768
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 دانشگاه تبریز -6-4-4
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 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی -6-4-5

اطالعیهاستفادهازتسهیالتبانکسامان

اناطالعیهاستفادهازتسهیالتبانکسام

فرمشمارهیکاستفادهازتسهیالتبانکسامان

فرمشمارهدواستفادهازتسهیالتبانکسامان

 

 دانشگاه صنعتی اصفهان -6-4-6

تسهیالتبانکملیدانشگاهصنعتیاصفهان

 گردد.اطالعاتجدیدتسهیالتاعطاییمتعاقبا اطالعرسانیمی

 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر -6-4-7

هادراتوماسیوناداریدانشگاهراهاندازیسامانهثبتدرخواستمهمانسراومعرفینامهوام
 6/9/1398تاریخارسال:

 


باهمکاریهانامهواممعرفیومهمانسرانرمافزارهای ازمجموعهنرمافزارهایرفاهیدیدگاه،

معاونتمحترمتوسعهومدیریتمنابعدانشگاهومرکزفناوریاطالعاتوارتباطاتوادارهرفاه

رضایت همچنین و بهتر خدمات ارائه منظور به سهدانشگاه روز از همکاران، شنبهمندی

دردانشگاهصنعتیامیرکبیراستقراریافت.لذاکلیهکاربرانازاینپسبدوننیاز05/09/1398

هایمربوطهرابهصورتتوانندازطریقاینسامانهدرخواستبهمراجعهحضوریبهادارهرفاهمی

الکترونیکیازطریقاتوماسیوناداریثبتنمایند.

  

http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/saman.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/saman.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/saman.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/form1.jpg
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/form2.jpg
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 صنعتی شریفدانشگاه  -6-4-8

 تسهیل شرایط سفر به کربال

بالبرایتاریخهایکارکنانشریفبهکربهمنظورتسهیلشرایطسفرکربالیمعلی،هزینهاعزام

ماهه10ریالنرخگذاریگردیدهودراقساط14.900.000معادلمبلغ26/10/96و24و23

لذاجهتاط العاتبیشتربهادارهرفاهآقایبدونپیشپرداختازمتقاضیاناخذخواهدشد.

 1396دی13شیرازیمراجعهبفرمایید.

 

 تسهیالت کارت اعتباری بانک ملت

امکانبهره بانکملتشعبهدانشگاهصنعتیشریف، مندیازبراساستوافقصورتگرفتهبا

 مبلغ تا اعتباری کارت محترم300.000.000تسهیالت همکاران برای ریال، شده فراهم

کارتاعتباریاطالعیهتواننددرصورتتمایلپسازمطالعهست.همکارانمحترمواجدشرایطمیا

بادردست بهادارهرفاهو96داشتنفرمتکمیلشدهحداکثرتاپایانبهمنماهبانکملت،

 عهکنند.تعاونمراج

 

 اطالعیه بانک ملت کارت اعتباری

 الحسنهفرمدرخواستتسهیالتوامقرض

 فرمدرخواستتسهیالتواماعتباریبانکملت

 

 اطالعیه تسهیالت کارت اعتباری بانک تجارت

رساندبراساستوافقصورتگرفتهبابانکتجارتشعبهدانشگاهتهران،امکانبهاستحضارمی

 بهره جعالهو تسهیالتوامکاال، اداریمندیاز برایهمکارانمحترمهیا تعلمیو خودرو

 دانشگاه)رسمی،پیمانی،قراردادیوخریدخدمت(فراهمشدهاست.

تواننددرصورتتمایلپسازمطالعهاطالعیهپیوست،همکارانمحترمواجدشرایطمی

ارهرفاهوبهاد97داشتنمدارکبههمراهضامنیاضامنینحداکثرتاسیامدیماهبادردست

 تعاونمراجعهکنند.

پیوست:

علمیوکارکناناداری)رسمی،پیمانیوقراردادی(ویژهاعضایهیأت

تویژهکارکناناداریخریدخدم



 تسهیالت بانک تجارت )ویژه نیروهای خرید خدمت(

هایستادیدانشگاهایکهدرفعالیتبهاطالعکلیههمکارانمحترمخریدخدمت)کارکنانپروژه

هایبهعملآمدهبابانکتجارتشعبهدانشگاهرساند،باهماهنگیباشند(میمشغولبکارمی

http://hram.sharif.ir/images/forms/melat/karte-etebari.docx
http://hram.sharif.ir/images/forms/melat/karte-etebari.docx
http://hram.sharif.ir/images/forms/melat/gharzolhasane.docx
http://hram.sharif.ir/images/forms/melat/gharzolhasane.docx
http://hram.sharif.ir/images/forms/melat/gharzolhasane.docx
http://hram.sharif.ir/images/forms/melat/forme-tashilat.docx
http://hram.sharif.ir/images/forms/tejarat.pdf
http://hram.sharif.ir/images/forms/tejarat.pdf
http://hram.sharif.ir/images/forms/tejarat.pdf
http://hram.sharif.ir/images/forms/tejarat-kh.pdf
http://hram.sharif.ir/images/forms/tejarat-kh.pdf
http://hram.sharif.ir/images/forms/tejarat-kh.pdf
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تابیستمبهمنماههیالتخریدخودرو،جعالهوکاالتهران،شرایطاستفادهتعدادمحدودیتس

 فراهمشدهاست.96

 تسهیالتبانکتجارتویژهنیروهایخریدخدمتفایلاطالعیه:

 

 
 

http://hram.sharif.ir/images/forms/tejarat-kharidkhedmat.pdf


268 



269 

 
  



270 

 
 

 



271 

 
 



272 

 
  



273 

 دانشگاه عالمه طباطبایی -6-4-9

 گردد:علمی طبق مراحل ذیل اعطا میوام مسکن اعضای محترم هیأت

طریق - از درخواست اداریارسال مسکناتوماسیون وام الکترونیک، بخشخدمات ،

علمیهیأت

 تاییدمدیریتاموراداری -

 تاییدمدیریتامورمالیوصدورتاییدیه -

صندوقرفاهیاعضای - ستاد به مرکزیدانشگاه طریقدبیرخانه ارسالدرخواستاز

 علمیوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریهیأت

 تاییدصندوقرفاهیوصدورمعرفینامهوارسالبهدانشگاه -

 رتدریافتمعرفینامهتوسطدرخواستکنندهومراجعهبانکتجا -

 جدولنحوهپرداختتسهیالت

سالباشد،بایداستعالمطرحتفصیلی،طرحشهرداری18اگرسنملکموردنظرباالینکته:

ردریالمیلیا10توسطوامگیرندهاخذودارایپایانکارنامحدودباشدوملکموردنظرحداقل

 گردد.آنملکبصورتوامپرداختمی%80ارزیابیگرددکه
 فرم مشخصات فردی متقاضی دریافت کارت خرید اعتباری بانک سامان

 نامونامخانوادگی

نامونامخانوادگیبهانگلیسی

شمارهشناسنامه:نامپدر:

شمارهسریشناسنامه:کدملی:

:سریشناسنامهسریالشناسنامه:

محلصدور:تاریختولد:

تعدادافرادتحتتکفل:جنسیت:

تلفنمنزل:وضعیتتاهل:

آدرسمنزلوکدپستی:

شمارهمستقیممحلکار:شمارهتلفنهمراه:

شمارهپرسنلی:

آدرسمحلکار:



مبلغکارتاعتباریدرخواستی:



آخرینخالصدریافتی:





 

 

https://erp.atu.ac.ir/Dashboard.aspx?param=-2D233AAAC54EE23CFEE0C2C7D1B050FFF
http://af.atu.ac.ir/uploads/jadval-heyat-elmi.pdf
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 صدور کارت اعتباری خرید

گردد:آیندوشرایطدریافتکارتبهشرحذیلاعالممیفر

اعضایعلمی،اداریدانشگاه)رسمی،پیمانیوقراردادی(دانشگاه؛پسازارسالدرخواستاز

بهادارهرفاهکارکناندانشگاهوتکمیاتوماسیوناداریطریق لفرمپیوستمدارکمذکوررا

ارسال،تاپسازتاییدمدیریتامورمالیودریافتکدمکنا)استعالمبانکمرکزی(نسبتبه

صدورکارتاقدامشود.

شرایطدریافتکارتاعتباری-1

ریالهزینهصدورکارتواعتبارسنجی000/300پرداخت-1

کدرصدازمبلغوامبهعنوانآبونماندرزمانتشکیلپروندهپرداختی-2

درصدکارمزدبهمبلغخریدپسازاستفادهازکارت2اضافهشدن-3

روزتقویمیباسهدرصدسود،7درصورتیکهمبلغاستفادهشدهتسویهنشودپسازگذشت

زکارتازحسابهمکارانتبدیلبهتسهیالتشدهوطبقتقسیطمتناسببامیزاناستفادها

کسرخواهدشد.
شود.کارمزدبهدورهبعدمنتقلمی%2مبلغکارتباشدبا%1تبصره:درصورتیکهمبلغخریدکمتراز



جدولنحوهپرداختتسهیالتکارتاعتباری-2

 :شرایطمتقاضی

)پسازکسرمبلغوامبهمیزانحداکثردهبرابرخالصحقوقدریافتیکارکنانمی-1 باشد.

کسورات(

متقاضینبایدازسیستمبانکیکشورتسهیالتکارتاعتباریخریددریافتکردهباشد.-2

متقاضینبایدتسهیالتمعوقوچکبرگشتیدرشعببانکیکشورداشتهباشد.-3



جهتدریافتکارتاعتباریمدارکموردنیاز

سری(2اصلکارتملیبههمراهکپیپشتورو)-1

سری(2اصلشناسنامهوکپیتمامصفحات)-2

فیشحقوقی-3

ریالبابتصدور000/300مبلغکارتاعتباریومبلغ%1فیشکارمزدآبونمانساالنه-4

کارت

میزان-5 یک150چکشخصیبه کارتاعتباری) مبلغکارتاعتباریدرصد برابر ونیم

درخواستشده(

هااخذهایافتتاحسپردهوکارتاعتباریبدونامضاء)امضاءهنگامتحویلفرمتکمیلفرم-6

خواهدشد.(

https://erp.atu.ac.ir/Dashboard.aspx?param=-2D233AAAC54EE23CFEE0C2C7D1B050FFF
http://af.atu.ac.ir/uploads/nahveye-pardakht.pdf
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توانندبادردستداشتنمدارکزیرجهتتبصره:همکارانگرامیکهحسابجاریندارندمی

دامنمایند.افتتاححسابجاریدربانکساماناق

مدارکجهتافتتاححسابجاری

اصلشناسنامهوکارتملی-1

مدارکمحلسکونت)سندیااجارهنامهمعتبربههمراهقبضتلفن(-2

اصلحکمکارگزینی-3

آخرینفیشحقوقی-4

باشد.ریالمی000/500حداقلمبلغافتتاححسابجاری-5

 
 یژه بازنشستگان و موظفین کشورآغاز ثبت نام اینترنتی وام ضروری و

باتوجه1398توانندازتاریخاولمهرماهبازنشستگانوموظفینصندوقبازنشستگیکشوریمی

 بهشرایطوضوابطزیر،ازطریقلینک

http://www1.loan_nretirement.ir/1LoanRegisteration/Default.aspx/

پسازباشد.مبلغوامهفتادمیلیونریالمیاقدامبهثبتدرخواستوامضروریخودنمایند.

بهشمارهحساب مبلغوامبراساساولویتتعیینشده اعالماسامیمتقاضیانواجدشرایط،

کوتاهبهاطالعویخواهدرسید.متقاضینزدبانکصادراتایرانواریزومراتبباپیام

 ضوابطوشرایطدریافتوام

فقطبهحسابمتقاضیدربانکصادراتکهدرسیستماحکامدرجشدهوازاینحسابحقوق-

 نماید،واریزخواهدشد.بازنشستگی/وظیفهبگیریدریافتمی

میباشد.%4ماههباکارمزدسالیانه36پرداختاقساطوام-

یانیکهازتاریخصدورحکمبازنشستگیآنهاکمترازیکسالگذشته،مجازبهثبتمتقاض-

نامنمیباشند.

شوند،مجازبهثبتناموراثذکوریکهتاسهسالآیندهازلیستوظیفهبگیریحذفمی-

نمیباشند.

نامنمیمتقاضیانیکهحکمترمیمسالجاریبرایآنانصادرنگردیدهاست،مجازبهثبت-

باشند.

تواندازواماستفادهفقطیکیازوراثوظیفهبگیربارضایتسایروراثوظیفهبگیرمی-

طسایروارث،وتکمیلآنتوسفرمتعهدوراثبایستپسازدریافتنماید.لذامتقاضیمی

فرممذکوررابههمراهتصاویرکارتملیوصفحهاولشناسنامهمتعهدین)سایروراث(جهت

هایصندوقدرمرکزاستانقراردهد.تاییددراختیارمدیریت

الزمبهذکراستتکمیلفرمتعهدوراثبرایوظیفهبگیرانبیشازیکنفرالزامیاست.-

http://www1.retirement.ir/loan_n1/LoanRegisteration/Default.aspx
http://www1.retirement.ir/loan_n1/LoanRegisteration/Default.aspx
http://www1.retirement.ir/loan_n1/LoanRegisteration/VAM.pdf
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هایصندوقبازنشستگیدرمرکزاستانفرمتعهدوراثوتاییدمدیریتتنهادرصورتارائه-

درخواستثبتنامکنندهدرلیستمتقاضیانوامضروریقرارخواهدگرفت.

درخصوصوراثصغیرومحجور،اصلحکمسرپرستیصادرهتوسطدادگستریجمهوری-

بایستارائهگردد.اسالمیایراندرهنگامدریافتواممی

متقاضیکهعالوهبرحقوقبازنشستگیخودبههمراهسایروراثازحقوق"بازنشسته"-

نماید،بهمنظورامکانبهرهمندییکنفرازوراثوظیفهبگیرازتسهیالتوظیفهاستفادهمی

توصیهمی از"بازنشسته"شودوامضروری، خوداقدامبه"دفترکلبازنشستگی"متقاضی،

ثبتنامنماید.

براینکهبهتنهاییازدفترکلاولحقوقوظیفهدریافت- وظیفهبگیرمتقاضیکهعالوه

شودکند.توصیهمیکند،بهاتفاقوراثدیگرازدفترکلدومنیزحقوقوظیفهدریافتمیمی

اقدامبهثبتنامنمایدتاامکانثبتنامیکنفراز"دفترکلاول"متقاضی،از"وظیفهبگیر"

فراهمگردد."دفترکلدوم"بقیوراثوظیفهبگیرازما

ذکرشمارهدفترکلبازنشستگی،شمارهملی،شمارهحساببانکصادراتایرانوشماره-

تلفنهمراهالزامیاست.

ثبتنامدرسامانه،حقیرابرایدریافتوامبهمتقاضیایجادنخواهدکرد.-

مندیهایدریافتی،بهرهقمتقاضیانازجملهمجموعوامپسازاتماممهلتثبتنام،سواب-

ازسایرتسهیالت،میزانحقوقو...موردبررسیواولویتبندیقرارگرفتهوبراساسمیزان

گردد.تعیینواسامیدرسامانهاعالممی"واجدینشرایط"اعتبارتخصیصیتوسطبانکعامل،
9881شمارهخبر:-09:36جخبر:ساعتدر-09/07/1398تاریخدرجخبر:
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 دانشگاه علم و صنعت ایران -6-4-10

1398شرایطومبلغتسهیالتبانکسامانشعبهدالوراندرسال

 ردیف
نوع

تسهیالت

تسهیالتمبلغ

)تومان(

تعداد

اقساط

اقساطمبلغ

ماهانه

تقریبی)تومان(

کارمزد

شرایط

استخدامی

وامگیرنده

طشرای

استخدامی

برایضمانت

موجود/

ناموجود

1
کارت

اعتباری
قراردادی10،000،00036380،000%18

بدونضامن

)چکضمانت

وامگیرنده(

موجود

2
کارت

اعتباری
قراردادی15،000،00036569،000%18

بدونضامن

)چکضمانت

وامگیرنده(

موجود

3
کارت

اعتباری
30،000،000361،138،000%18

-رسمی

پیمانی

بدونضامن

)چکضمانت

وامگیرنده(

موجود

4
کارت

اعتباری
هیئتعلمی50،000،000361،890،000%18

بدونضامن

)چکضمانت

وامگیرنده(

موجود

 

:شرایط عمومی جهت دریافت تسهیالت

دطبقمتقاضیتسهیالتبایددرنظرداشتهباشدکهسقفکارتاعتباریبرایهرفر •

باشد.بهعنوانمثال:متقاضیمیلیونتومانمی50هامصوبهبانکمرکزیدرکلیهبانک

میلیونتومانتسهیالتکارتاعتباریدریافتنمودهدربانک30اگردربانکملت

میلیونتومانتسهیالتدریافتنماید.20تاسقفتواندسامانمی

یاچکبرگشتیداشتهباشددرصورتمتقاضینبایددرهیچبانکیاقساطمعو • قو

 باشد.مثبتبودناستعالم،بانکازپرداختتسهیالتمعذورمی

تشکیلپروندهبرایدریافتتسهیالتبانکسامانهمکارانمحترمتوجهداشتهباشند •

 گیرد.درخودبانکسامانانجاممی

 گردد.اقساطوامدریافتیازحقوقوامگیرندهکسرمی •

دالورانآدرس )بلوار آزادگان-بانکسامان: راه چهار از -375پالک-بعد تماس تلفن کرماجی )خانم

 مدارکالزمدرهنگاممراجعهبهبانکسامان:)114داخلی77211934

معرفینامهوامگیرندهبرایبانکسامان)دریافتمعرفینامهازادارهرفاه(

 ویکارتاصلکارتملیبههمراهکپیپشتور •

 اصلشناسنامهوکپیتمامصفحات •

نامهمعتبریاسندمحلسکونت+قبضتلفناصلمدارکمحلسکونت)اجاره •

یابرق(

حکمکارگزینییاقراردادکارپرسنلغیررسمی)ممهوربهمهردانشگاه( •
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آخرینفیشحقوقیباتائیدومهرامورمالی •

طعیتسهیالتازطرفبانکجهتگواهیکسرازحقوق)بعدازتعیینمبلغق •

بهامورمالیمراجعهشود(اخذگواهیکسرازحقوق

تومان13،600،000میلیون10مبلغکسرازحقوقبرایتسهیالت

تومان20،400،000میلیون15مبلغکسرازحقوقبرایتسهیالت

تومان40،700،000میلیون30مبلغکسرازحقوقبرایتسهیالت

تومان67،700،000میلیون50مبلغکسرازحقوقبرایتسهیالت

مبلغکارتاعتباری(%150یکبرگچکمتقاضی)بهمبلغ

شمارهتماساداره6350تماسداخلیشمارهخانمفرودشتکارشناسواموتسهیالتبانکی:

77240415رفاه:

 
1397در سال  بانک تجارت و ملت  علمی در غ تسهیالت مسکن اعضای هیأتشرایط و مبل

 ردیف
 نوع

 تسهیالت

  مبلغ

تسهیالت 

 )تومان(   

تعداد 

 اقساط

اقساط ماهانه  مبلغ

 تقریبی)تومان(
 کارمزد

 شرایط

 استخدامی

 وام گیرنده 

  شرایط

استخدامی 

 برای ضمانت

مراحل پی 

 گیری در

 اداره رفاه

18%100،000،000602،540،000خریدمسکن 1

علمیهیأت

رسمیو

پیمانی

دررهنخانه

بانکوضامن

دریافتمعرفی 

بهوزارتعلومو

بانکتجارت

18%100،000،0001201،800،000 خریدمسکن 2

علمیهیأت

رسمیو

 پیمانی

دررهنخانه

بانکوضامن

دریافتمعرفی 

بهوزارتعلومو

 بانکتجارت

18%100،000،0001201،800،000 کنخریدمس 3

علمیهیأت

رسمیو

 پیمانی

بدونضامن)

شرایطاجارهبه

شرطتملیکو

خانهبهنامبانک

دریافتمعرفی 

بهوزارتعلومو

 بانکتجارت

18%100،000،000602،540،000 خریدمسکن 4

علمیهیأت

رسمیو

 پیمانی

بدونضامن)

شرایطاجارهبه

شرطتملیکو

خانهبهنامبانک

دریافتمعرفی 

بهوزارتعلومو

 بانکتجارت

 

علمیوزارتعتف:نیازجهتمعرفیبهستادرفاهیاعضایهیأتمدارکمورد

آخرینحکمکارگزینی

 علمیوزارتعتفعدمدریافتواممسکنهیأت

 شرایطعمومیجهتدریافتتسهیالت:

6350تماسداخلیشمارهآقایطالبی:علمیتسهیالت مسکن اعضای هیأتکارشناس

77240415شمارهتماسادارهرفاه:

سرکارخانمپیاموشویاحسینی82233381شمارهتماسوزارتعلومجهتپیگیری:
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 1398شرایط و مبلغ تسهیالت بانک ملی شعبه مینو در سال 

 ردیف
نوع 

 تسهیالت

 مبلغ

 تسهیالت)تومان(

تعداد 

 اقساط

اهانه م اقساط مبلغ

 تقریبی)تومان(
 کارمزد

  شرایط

استخدامی وام 

 گیرنده

استخدامی  شرایط

 برای ضمانت

    موجود/

 ناموجود  

موجودیکرسمیقراردادی18%15،000،00036543،000کاال1

رسمی،پیمانی18%30،000،000361،085،000کاال2
یکرسمی

یکقراردادی
موجود

هیئتعلمی18%50،000،000361،810،000کاال3
ضامن2

هیئتعلمی
موجود

 

:مدارکموردجهتتسهیالتبانکملیشعبهمینو

کپیخواناازتمامصفحاتشناسنامه)وامگیرندهوضامنها(-1

ها)پشتورو(کپیخواناازکارتملیوامگیرندهوضامن-2

فیشحقوقضامنووامگیرندهکهبهتائیدامورمالیرسیدهباشد.-3

هابرایبانکملیشعبهمینوبهمبلغ:کسرازحقوقوامگیرندهوضامن-4

تومان19،600،000میلیون15مبلغکسرازحقوقبرایتسهیالت

تومان39،100،000میلیون30سرازحقوقبرایتسهیالتمبلغک

تومان65،100،000میلیون50مبلغکسرازحقوقبرایتسهیالت

پیشفاکتورلوازمخانگیایرانی:

تومان18،750،000میلیونیبهمبلغ15پیشفاکتوربرایتسهیالت

 تومان37،500،000میلیونیبهمبلغ30پیشفاکتوربرایتسهیالت

 تومان62،500،000میلیونیبهمبلغ50پیشفاکتوربرایتسهیالت

مدارکمحلسکونتوامگیرنده)درصورتداشتنمنزلشخصیکپیسندمالکیت(و)در-1

 قبضبرقیاتلفنصورتمنزلاستیجاری،کپیاجارهنامه(+

هزارتومانهنگامارسال350)مابهالتفاوتمبلغوامباپیشفاکتور+تأمینمبلغپیشپرداخت-2

 حساببانکملیوامگیرندهموجودباشد(.مدارکبهبانکدر

:توجه

گردد.اقساطوامدریافتیازحقوقوامگیرندهکسرمی •

 باشد.برایوامگیرندهالزامیمیداشتنحسابدرشعبهبانکملیشعبهمینو •

 باشد.هادریکیازشعببانکملیالزامیمیداشتنحساببرایضامن •

قبولبانکنمی • ضربدریمورد داشتهضمانتمتقابلیا توجه همکارانمحترم باشد)

شاملوامتسویهنشده)هرنوعوامی(کهدرسالهایباشندکهایننوعشرایطضمانت

 .باشدبانکملیگرفتهشدهنیزمیازگذشته

 کلیهفرمهاباخودکارآبیوبدونالکگرفتگیوقلمخوردگیباشد. •
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ازکلیهمتقاضیان،استعالمبانکمرکزیجهتچکبرگشتی،اقساطمعوقهواستعالم •

پذیرد،درصورتمثبتازتمامیشعببانکملیجهتتسهیالتخریدکاالانجاممی

 باشد.المبانکازپرداختتسهیالتمعذورمیبودنجواباستع

 77240415شمارهتماسادارهرفاه:6350تماسداخلیشمارهخانمفرودشتکارشناسواموتسهیالتبانکی:

 

1398شرایط و مبلغ تسهیالت بانک ملت شعبه علم و صنعت در سال 

 ردیف
نوع 

 تسهیالت

مبلغ 

 تسهیالت

 )تومان(

تعداد 

 اقساط

  اقساط مبلغ

ماهانه 

 تقریبی)تومان(

 کارمزد

 شرایط

 استخدامی 

 وام گیرنده

 استخدامی  شرایط

 برای ضمانت

 موجود/

 ناموجود

1
کارت

اعتباری
قراردادی10،000،00036370،000%18

یکضامنباخالص

دریافتی

تومان1،000،000

موجود

2
کارت

اعتباری
قراردادی20،000،00036740،000%18

منباخالصیکضا

دریافتی

تومان1،500،000

موجود

3
کارت

اعتباری
رسمی،پیمانی30،000،000361،095،000%18

یکضامنباخالص

دریافتی

تومان2،000،000

موجود

4
کارت

اعتباری
رسمی،پیمانی40،000،000361،450،000%18

یکضامنباخالص

دریافتی

تومان3،000،000

موجود

5
کارت

یاعتبار
هبئتعلمی50،000،000361،830،000%18

یکضامنباخالص

دریافتی

تومان4،000،000

موجود



:مدارکموردجهتتسهیالتبانکملتشعبهدانشگاهعلموصنعت

کپیخواناازتمامصفحاتشناسنامه)وامگیرندهوضامنها(-1

)پشتورو(هاکپیخواناازکارتملیوامگیرندهوضامن-2

فیشحقوقضامنووامگیرندهکهبهتائیدامورمالیرسیدهباشد.-3

 هابهمبلغتسهیالتدریافتیکسرازحقوقوامگیرندهوضامن-4

توجه:

 گردد.اقساطوامدریافتیازحقوقوامگیرندهکسرمی •

 .باشدداشتنحسابدرشعبهبانکملتشعبهعلموصنعتالزامیمی •

برایهرفردطبقمتقاضیتسهیالتبایددرنظرداشتهباشدکهسقفکارتاعتباری •

باشد.بهعنوانمثال:متقاضیمیلیونتومانمی50مصوبهبانکمرکزیدرکلیهبانکها

میلیونتومانتسهیالتکارتاعتباریدریافتنمودهدربانک30اگردربانکسامان

 میلیونتومانتسهیالتدریافتنماید.20تاسقفتواندملتمی

یاچکبرگشتیداشتهباشددرصورت • متقاضینبایددرهیچبانکیاقساطمعوقو

 باشد.مثبتبودناستعالم،بانکازپرداختتسهیالتمعذورمی
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قبولبانکنمی • ضربدریمورد داشتهضمانتمتقابلیا توجه همکارانمحترم باشد)

رایطضمانتشاملوامتسویهنشده)هرنوعوامی(کهدرسالهایباشندکهایننوعش

 .باشدگذشتهازبانکملتگرفتهشدهنیزمی

 کلیهفرمهاباخودکارآبیوبدونالکگرفتگیوقلمخوردگیباشد. •
تماسادارهرفاهشماره6350تماسداخلیخانمفرودشتشمارهکارشناسواموتسهیالتبانکیادارهرفاهوتعاون:

:77240415 

 

 دانشگاه فردوسی مشهد -6-4-11
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درصدی بانک ملی 12قابل توجه متقاضیان محترم وام 

کهدربازهزمانی)شاغل( پیرواطالعیههایقبلی،بهاستحضارآندستهازدانشگاهیانمحترمی

پاسخگونبوده،میرسانددرصدینشدهاندویاحقوقآنان12اعالمشدهموفقبهثبتناموام

 وام سامانه عزیزان، حالشما جهترفاه در اولوقتاداری12که چهارشنبه درصدیاز

بازخواهدشد.20/5/97شنبه لغایتآخروقتاداری 17/5/97

مراجعهودرخواستوامخودرا–درصورتتمایلمیتوانیدبهپورتالشخصی سامانهوام،

تکمیلوارسالنمایید.ها،مشابهدیگروام

توجه:

بهغیرازتاریخهای • پایانسالجاری، توجهبهتکمیلظرفیتسهمیهتا با

اعالمشدهثبتنامامکانپذیرنمیباشد.

اسامیثبتنامشدگانجدیدبابقیهاسامیدرقرعهکشیماهیانهشرکتداده •

خواهندشد.

درحضورنمایندگانمنتخب22/5/97زمانقرعهکشیبرایشهریورماه،تاریخ •

ها،واحدها،مدیریتمحترممالیوحراستانجامخواهدپذیرفت.دانشکده

بهبرندگانازطریقپیغاماتوماسیونیتوسطستادرفاهیاطالعرسانیخواهد •

شد.

باعنایتبهاینکههمهمواردمرتبطازطریقاتوماسیونیادرسایتدانشگاه •

ود،خواهشمنداستدرصورتامکانازتماستلفنیباستاداطالعرسانیمیش

رفاهیدراینخصوصخودداریفرمایید.

گردد.پیشاپیشازاینکهستادرفاهیرادرارائهتسهیالتبیشتروبهتریاریمینمایید،تشکرمی

ستادرفاهیدانشگاه



 اطالعیه ارائه تسهیالت بانکی

هایآینده،شهرهایارائهتسهیالتبانکیازبانکند،تصویرنامهرسابهاطالعهمکارانگرامیمی

توانندپسازمطالعهوتهیهگردد،همکارانمحترممیوکارآفرینجهتبهرهبرداریارسالمی

 هایمذکورمراجعهونسبتبهاخذتسهیالتاقدامفرمایند.مدارکالزمبهبانک

 بانکآینده

بانکشهر

بانککارآفرین
 

درصدی بانک تجارت 16اعالم وام 

https://vpa.um.ac.ir/images/28/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87.pdf
https://vpa.um.ac.ir/images/28/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B4%D9%87%D8%B1.pdf
https://vpa.um.ac.ir/images/28/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86.pdf
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گرامی کارکنان و علمی هیأت )اعضایمحترم شاغل محترم دانشگاهیان کلیه استحضار به

وزحماتمدیریتمحترمدانشگاه(میرساند،درراستایایجادامکاناترفاهیبهینه،باپیگیرها

درصدازبانکتجارت16مجوزواممرابحهسایرنیازهایضروری)ویژه(باکارمزدمالیدانشگاه،

متعاقبا اعالمخواهدشد(بامبالغزیر،اخذشدهاست.لذا98)برایسال97فعال تاپایانسال

،درخواستواممذکوررامشابهمتقاضیانمحترممیتوانندبامراجعهبهپورتالشخصیخود

 ها،تکمیلوارسالنمایند.سایروام

ریال000/000/300 کارکنان مبلغ ریالو000/000/500 وام اعضای هیأت علمی مبلغ

درپورتالشخصیقابلمشاهدهاست.بدیهیاستشرایطاخذوامومواردمرتبطباشد.می

ستادرفاهیدانشگاه

1397بهمن29ه.منتشرشدهدردوشنب

540بازدید:



 قابل توجه همکاران محترم شاغل دانشگاه




می اطالع ورساندبه دانشگاه مالی و اداری معاونت حمایتهای متعال، خداوند عنایات با

هایمستمرستادرفاهی،مقارنباهفتهکرامتومیالدپربرکتحضرتثامنالحجعلیپیگیری

الحسنهرسالتدرخصوصارائهوامبانکیباکارمزداهمنامهبابانکقرضبنموسیالرضا)ع(،تف

منعقدگردید.همکاران شاغل،بهشرحذیلجهت%2ساالنه

 15/5/97 دوشنبه تاریخالحسنهرسالتازاولوقتاداریروزسامانهثبتناموامبانکقرض-1

هایاعالمشده،بامراجعهبهپورتالشخصی،بازخواهدشدومتقاضیانمیتوانندمشابهدیگروام

تا اطالع ثانوی الحسنهرسالتتقاضایخودرادرسامانهثبتنمایند.)سامانهیوامبانکقرض

بدیهیاستاسامیثبتنامشدگانتازمانقرعهکشیهرماه،درلیستشرکتباز خواهد بود.

اسامیتازهثبتنامشدهبهاسامیقبلیدادهخواهندشدوبدینترتیببرایماههایبعدی

اضافهخواهدشد.(

درصدی(درحضورنمایندگان12پسازاتماممهلتثبتنام،لیستمتقاضیان)همانندوام-2

خواهدشدونتیجهقرعه کشیهاوواحدهایدانشگاهدرآخرهرماه،برایماهبعددانشکده
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ورتپیغاماتوماسیونبهبرندگان،اطالعرسانیخواهدقرعهکشیازطریقستادرفاهی،بهص

شد.

بهنفر 40برایهرنفرمیباشدودرهرماهریال 000/000/50مبلغوامدرحالحاضرمبلغ-3

قیدقرعهانتخابوبهبانکمعرفیمیشوند.

قرض-4 بانک خدمات ارائه ازسیستم بعد و است الکترونیکی صورت به رسالت الحسنه

اعتبارسنجیوافتتاححساب،نرمافزارهمراهبانکواینترنتبانکرسالتبهآدرس:سایتبانک

Https: //rqbank.irبررویگوشیویاکامپیوتر،نصبخواهدشدونیازبهحضورفیزیکی

بهبانکنمیباشد.

ازمزایایبیشتروامقرض-5 راستایاستفاده در برتسهیالتفوق، میزانواماعالوه لحسنه،

دریافتی،بهمیانگینکارکردحسابشخصیافرادنیزبستگیخواهدداشت.بدینمعنیکهبر

بهمبلغوامدریافتیشمااضافهخواهددرصد20اساسعملکردحسابشخصی،ماهیانهمیانگین

سنهرسالتالحشد.لذاپیشنهادمیگرددهمکارانارجمندنسبتبهافتتاححسابدربانکقرض

)فرم افتتاحاقدامنمایندوگردشمالیداشتهباشندتاازتسهیالتبیشتریاستفادهنمایند.

حسابدرستادرفاهیموجودمیباشد(.

درصدمیباشد.2تماموامهایدریافتیبابهره)کارمزد(:1توجه 

سالتحسابداشتهدرصورتیکههمکارانمحترمازقبلدریکیازشعببانکر:2توجه 

باشند،طبقتفاهمنامهفیمابین،جهتدریافتتسهیالتوام،نیازیبهمراجعهبهشعبهندارندو

ازطریقخدماتاینترنتبانکمیتواننددرخواستالکترونیکیارسالنمایند.

آدرسسایتهایموردنیازجهتاعتبارسنجیوافتتاححسابغیرحضوریبهشرح: 3توجه 

لمیباشد.ذی

https://customer.rqb.ir افتتاح حساب:

https://imerat.com اعتبار سنجی:

6- دانشکده در گروهی صورت به حساب افتتاح محترم، دانشگاهیان حال وهاجهترفاه

امکان دانشگاه وواحدهای دانشکده عمومی امور مسولین مراجعه طریق )از باشد. می پذیر

واحدهایدانشگاهبهستادرفاهیدانشگاه)سرکارخانمبراتی(ومعرفینمایندهبانکرسالتبه

آنان(.
آقای عابدینی 09129155207 همکارانمحترمدرصورتداشتنهرگونهسوالیدراینخصوصمیتوانیدباشمارههای

تماسحاصلفرمایید.آقای گرامی 09131950300مسئوولگرایشآموزشعالیبانکرسالتو

ستاد رفاهی دانشگاه

1397مرداد15منتشرشدهدردوشنبه.

94910بازدید:



https://customer.rqb.ir/
https://imerat.com/
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 کنان دانشگاه شیرازکارها و تسهیالت مالی خدمات وام برنامه عملیاتی -6-5

 ها و تسهیالت مالیخدمات وامکارگروه  -6-5-1

 فهرست اعضا

رئیسکارگروهومدیراموراداری آقایابراهیمحافظی

مدیرامورمالیخانماعظماختیاری

علمیهیأتنمایندهستادرفاهیاعضایزادهدکترساسانمحسن

کارشناسوامآقایابراهیمصفری

نمایندهشورایکارکنانببوییآقایعلیش

رئیساموراداریدانشکدهعلومتربیتیوروانشناسیآقایحسننیایش

رئیساموراداریمعاونتدانشجوییآقایاحسانالماسی

الحسنهقرضصندوقخانمزهراابراهیمی

نمایندهکانونبازنشستگانآقایاحمدطرازکار

ورئیسادارهرفاهکارکناندبیرکارگروهآقایمیثممظلومی

 

 بندی جلسات کارگروهزمان برنامه -6-5-2

 جلسه دوم جلسه اول زمان و مکان جلسه نام کارگروه

واموتسهیالتمالیو

اعتباری

05/05/139926/06/1399تاریخ

9یکشنبه9یکشنبهروزوساعت

تاالردکترمصطفوی7طبقهمکان

 

 های برنامه عملیاتیفهرست پروژه -6-5-3
 1400هایجاریبرنامهجامععملیاتیخدماتسالمتورفاهکارکناندانشگاهشیرازسالپروژه

نامپروژهردیفگروهخدمات
بودجهپیشنهادی

)میلیونریال(

هاووام

 تسهیالتمالی

1
پرد مالی توان صندوقتقویت تسهیالت و وام هایاخت

(الحسنهقرضنوانالحسنهدانشگاه)بهعقرض
4.000

2 
 بانک با مؤتفاهم و تسهیالتها ارائه جهت مالی سسات

الحسنهیاارزانقیمتبهکارکنان)بهعنوانسپرده(قرض
10.000

14.000 جمع
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 های برنامه عملیاتیشناسنامه پروژه -6-5-4
 (یاختصاص درآمد و نیریالحسنه دانشگاه )خهای قرضاز صندوق تیحما -6-5-4-1

الف(اطالعاتعمومی:

یمالالتیهاوتسهوامگروهخدمات:نوعپروژه:جاری

هدفپروژه:

500هایکوثروبقیها...تامبلغافزایشسقفوامصندوق

میلیونریال)بهدلیلعضویتاکثریتکارکنان(وهمچنین

ماه60مدتبازپرداختمبلغاقساطوامتا

یسالمتورفاه:تاریختصویبدرشورا

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

هایسازمانیهمکارپروژه:دفترارتباطباخیرینواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه

زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:دانشگاهشیراز



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

شخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنانوبازنشستگاندانشگاهشیرازم

نفر3100برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:تمامیهمکارانیکهشرایطدریافتوامراداشتهباشند



 :ج(جدولفعالیتها

تاریخپایانتاریخشروعنامفعالیتردیف
ازمانیواحدس

وفردمسئول
توضیحات

01/07/9915/07/99تصویبدرکارگروهسالمتورفاه1

15/07/9915/08/99اعتبار،واریزبهحسابصندوقهاتأمینتعیینو2

15/08/99درجاطالعیهواعطایتسهیالت3



د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

2،000کمکمالیهزینهبهصندوقکوثروبقیها...

جمع

ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

خیرینسایر5

جمع
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رداران:و(سنجشرضایتبهرهب

درصدفراوانیتجمعیدرصدفراوانیفراوانیتجمعیفراوانیسطحرضایتردیف

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

 توضیحاتتکمیلی:
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 ها و مؤسسات مالینامه اعطای تسهیالت با بانکتفاهم -6-5-4-2

الف(اطالعاتعمومی:

هاوتسهیالتمالیوامگروهخدمات:نوعپروژه:جاری

هدفپروژه:افزایشکمیوکیفیخدماتتسهیالتمالیبهکارکنان

شاغلوبازنشستهدانشگاه

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

هایسازمانیهمکارپروژه:احدوواحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه

زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:دانشگاهشیراز



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:تمامیکارکنانوبازنشستگاندانشگاه

نفر3700برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:بالغبر

پروژه:بهتعدادمتقاضیانظرفیتپیشنهادیاجرای



:ج(جدولفعالیتها

تاریخپایانتاریخشروعنامفعالیت ردیف
واحدسازمانی

وفردمسئول
توضیحات

01/07/139915/07/1399تصویبدرکارگروهسالمتورفاه1

15/07/139915/09/1399تنظیمتفاهمنامهوابالغبهبانک2

15/09/1399یبهرهبرداراندرجاطالعیهومعرف3



د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

بدونهزینه

جمع



ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

بهرهبردارانمشارکت4

سایر5

جمع
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و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

درصدفراوانیتجمعیدرصدفراوانیفراوانیتجمعیفراوانیسطحرضایتردیف

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:





کشرحبهاختصاراشارهکرد:توانبهشرایطبانبهعنواننمونهمی


 

توضیحاتزمانبازپرداختمبلغتوثیقدرصدسودمبلغوامواریزاولیهعنوانطرح/شرایطردیف

36ماهه0%5504---میانگینگردشماهیانهدهمیلیاردریال1

36ماههکلمبلغ%10,00017,0002طرحتودیع2

36ماههکلمبلغ%10,00019,0004طرحتودیع3

36ماههکلمبلغ%10,00024,0008طرحتودیع4

36ماههکلمبلغ%10,00032,00012طرحتودیع5

36ماههکلمبلغ%10,00024,0008طرحتودیع6

واریزبهحسابحداکثر60ماهه%12%1,50018---طرحاساتیدشهر)درقالب3کارتاعتباری(7

واریزبهحسابحداکثر60ماهه%12%3,00018---طرحاساتیدشهر)تعمیروبازسازیمسکن(8

واریزبهحسابحداکثر60ماهه%12%2,00018---طرحاساتیدشهر)ودیعهمسکن(9

مبالغ به میلیون ریال
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 الحسنه دانشگاهپرداخت وام و تسهیالت صندوق قرض تقویت توان مالی -6-5-4-3

الف(اطالعاتعمومی:

هاوتسهیالتمالیوامگروهخدمات:نوعپروژه:جاری

500هایکوثروبقیها...تامبلغهدفپروژه:افزایشسقفوامصندوق

دل )به ریال مدتمیلیون همچنین و کارکنان( اکثریت عضویت یل

ماه60بازپرداختمبلغاقساطوامتا

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

هایسازمانیهمکارپروژه:مدیریتامورواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه

الحسنهدانشگاههایقرض،صندوقمالی

زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:دانشگاهشیراز

ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنانوبازنشستگاندانشگاهشیراز

نفر3100برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

تمامیهمکارانیکهشرایطدریافتوامراداشتهباشندظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:

:ج(جدولفعالیتها

تاریخپایانتاریخشروعنامفعالیت ردیف
واحدسازمانی

وفردمسئول
توضیحات

01/07/139915/07/1399تصویبدرکارگروهسالمتورفاه1

15/07/139915/08/1399اعتبار،واریزبهحسابصندوقهاتأمینتعیینو2

15/08/1399درجاطالعیهواعطایتسهیالت3

د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

2،000کمکمالیهزینهبهصندوقکوثروبقیها...

جمع

ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

تتوضیحامبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

اعتباراتدانشگاهسایر5

جمع

و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

درصدفراوانیتجمعیدرصدفراوانیفراوانیتجمعیفراوانیسطحرضایتردیف

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

 توضیحاتتکمیلی:
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 گذاری به کارکنانآموزش بورس و سرمایه -6-5-4-4

الف(اطالعاتعمومی:

هاوتسهیالتمالیوامگروهخدمات:نوعپروژه:جاری

هایهدفپروژه:افزایشآگاهیکارکناندرخصوصروش

گذاریدربورسسرمایه

اه:تاریختصویبدرشورایسالمتورف

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

هایسازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاه،مدیریتنظارتواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهآموزشکارکنان

وارزیابی

به کرونا بیماری شیوع به توجه با پروژه: اجرای مکان

شودساعتبرگزارمی40صورتمجازیوبهمدت

99زماناجرایپروژه:آبانماه



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

(علمیهیأتنفر)کارمندانرسمی،پیمانیوقراردادیواعضای1700مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:

(علمیهیأتدیواعضاینفر)کارمندانرسمی،پیمانیوقراردا500برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

نفر500ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:



:ج(جدولفعالیتها

واحدسازمانیوتاریخپایانتاریخشروعنامفعالیت ردیف

فردمسئول

توضیحات

طرحدرکارگروهسالمت1

ورفاهدانشگاه

ادارهرفاهوبیمه01/07/9915/07/99

طرحدرکارگروهآموزش2

انمندسازینیرویوتو

انسانیدانشگاه

ادارهآموزش20/07/9930/07/99

کارکنان



پیشنهادبهمدیریت3

نظارتوارزیابیجهت

برگزاریدورهبرای

علمیهیأتاعضای

هایآموزشیاجرایدورهادارهرفاهوبیمه20/07/9930/07/99

علمیهیأتبرایاعضای

برعهدهمدیریتنظارت

باشدیوارزیابیم

مشخصنمودنمدرس4

دوره

ادارهآموزش03/08/9905/08/99

کارکنان



اعالمعمومیازطریق5

اتوماسیوناداریجهت

اطالعاعضایغیر

وثبتنامازعلمیهیأت

طریقسوفا

ادارهآموزش03/08/9912/08/99

کارکنان



ادارهآموزش17/08/9928/11/99برگزاریدوره6

کارکنان

گروه8رد
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د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

حقالتدریسمدرس1

دوره

000/000/200

جمع



ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

ارکتبهرهبردارانمش4

سایر5

جمع



و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

درصدفراوانیتجمعیدرصدفراوانیفراوانیتجمعیفراوانیسطحرضایتردیف

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:
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 و صادرات به کارکنان تمل هایبانک التیتوسعه تسه -6-5-4-5
الف(اطالعاتعمومی:

یمالالتیهاوتسهوامگروهخدمات:نوعپروژه:جاری

هدفپروژه:

هایحقوقیکارکنانشاغلواستفادهازرسوبوگردشمالیحساب

هایملتوصادراتجهتاخذتسهیالتبازنشستهدانشگاهدربانک

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:مدیریتامورمالیواحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه

زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:

ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

نوبازنشستگانمشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنا

نفر3700برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:بالغبر

ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:تمامیهمکارانیکهشرایطدریافتوامراداشتهباشند

 :ج(جدولفعالیتها

تاریخپایانتاریخشروعنامفعالیتردیف
واحدسازمانیو

فردمسئول
توضیحات

01/07/139915/07/1399روهسالمتورفاهتصویبدرکارگ1

15/07/139915/09/1399تنظیمتفاهمنامهوابالغبهبانک2

15/09/1399درجاطالعیهومعرفیبهرهبرداران3

د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

بدونهزینه

جمع

ها:لیهزینهماتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع

و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

درصدفراوانیتجمعیدرصدفراوانیفراوانیتجمعیفراوانیسطحرضایتردیف

کمخیلی1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:نامهنگاریبهبانکملتجهتدریافتتسهیالتوهمچنینحذفضامنازطرفکارکنان
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 انداز کارکنانطرح تسهیالت پس -6-5-4-6
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 فصل هفتم

 های سازمانیمسکن و خانهخدمات 
 

 مقدمه -7-1
ا فرآفصلنیدر بخشندیابتدا در شده ارائه خانهخدمات و مسکن سازمانیخدمات های

آگاهدیگردیمستندساز منظور سپسبه می. خدماتاتیرضازانیاز بخشنیکارکناناز

باخدماتییآشنای.درادامهبرادیاستخراجوارائهگردانیپاسخگوجیونتاهیتهیاپرسشنامه

هاومراجعهبهش،خدماتارائهشدهبااستفادهازکاربرگدانشگاهبخنیهادرادانشگاهریسا

نیتدویاتیبرنامهعملزیوآوردهشدهاست.درانتهانییمربوطهشناسایهاتیهاوساسامانه

یهابههمراهشناسنامهپروژهرازیسالمتورفاهدانشگاهشیشدهتوسطکارگروهمربوطهدرشورا

ت.اسدهیردبرنامهارائهگنیا

 

 های سازمانیارائه خدمات مسکن و خانه فرآیند -7-2
 علمیهیأتید و ودیعه مسکن اعضای های خروام -7-2-1

الف:وامخریدیاساختمسکن

شرایطاعطایوامخریدیاساختمسکن-1

عضوهیأتعلمیتماموقترسمیقطعییارسمیآزمایشی-1-1

ها،مدتمرخصیبدونلمیدرحینمأموریتبهسایردستگاهبهاعضایهیأتع:1*تبصره

گیرد.حقوقوفرصتمطالعاتیوامتعلقنمی

:پرداختوامبهاعضایهیأتعلمیدرحینمأموریتتحصیلیبالمانعاست.2*تبصره

  )بدونمجوزدانشگاه(  عدماشتغالخارجازدانشگاه-1-2

هایدانشگاهویاتوسطتعاونی  امتیازاتزمینومسکنعدماستفادهخودیاهمسراز-1-3

خارجازدانشگاه

عدمدریافتوامخریدمسکنازدانشگاه-1-4

امتیازبندی:-2

مرتبهعلمی – 2-1
استاد

دانشیار

استادیار

دانشور

مربی

امتیاز7

امتیاز5

امتیاز  3

امتیاز2

امتیاز1
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وضعیتاستخدامی-2-2

امتیاز5                                                قطعی – رسمی

امتیاز2                                            آزمایشی – رسمی

سابقهکار:  -2-3

30حداکثرامتیاز  امتیاز 1دردانشگاهشیراز  بهازایهرسالسابقهخدمتتماموقت

امتیاز0/5هرسالعلومتحقیقاتوفناوری(سابقهکارخارجازدانشگاه)وزارت

امتیاز  0سابقهکاردرسایراداراتوارگانها

شودشیرازمحاسبهمی سابقهکاراززمانانعقادقراردادهمکاریبادانشگاه  *تبصره:

امتیاز(:15سمتاجرایی)حداکثر-2-4

امتیاز5/1بهازایهرسالهیأترییسهدانشگاهشیراز-

امتیاز1بهازایهرسال      هایدانشگاهشیرازمدیراندانشگاهوروسایدانشکده-

امتیاز5/0بهازایهرسالهایستارهدارسایرمسئولیت-



تأهل-2-5

امتیاز2         سرپرست -

امتیاز  1      همسر-

امتیاز1ل(فرزندبهازایهرنفر)فرزندانتحتتکف-

امتیاز(15ایثارگری)حداکثر-2-6

امتیاز5فرزندشهید-

امتیاز2ماهجبهه6بهازایهر-

امتیاز2درصد10جانبازیبهازایهر-

امتیاز3ماه6اسارتبهازایهر-

  دورهانتظاردرصفنوبتوام-2-7

امتیاز  1                 بهازایهرسال

کسرامتیاز-2-8

بهازایهرسالاستفادهازمنازلسازمانی  

امتیاز2                                           معالیآباد،صنعتوالکترونیک  -

امتیاز1                                                                            باجگاه-

امتیاز5/0                                                                         ساحلی -

یاساختمسکنجهتاعضای  براساسمصوبههیأتامنایدانشگاهمبلغوامخریدمبلغوام:-3

باشد.ریالمی000/000/350هیأتعلمی
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ریافتنمودهباشدوباتوجهبهآیین:درصورتیکهمتقاضیقبال وامودیعهمسکند1*تبصره

ریال000/000/350بهالتفاوتتاسقفنامهوام،واجدشرایطدریافتوامخریدمسکنباشد،ما

پرداختخواهدشد.

ویارابطهاستخدامیویبادانشگاهقطع  درصورتیکهوامگیرندهبازنشستهشود :2*تبصره

هکسرخواهدشد،درغیراینصورتمبلغباقیماندهوامبایدشودماندهوامازمطالباتنامبرد

بیمهگردد.

مدارکالزمجهتدریافتوام:-4

تعهدنامهتوسطوامگیرندهوضامن تکمیل-4-1

قطعی – هیأتعلمیرسمی  یکنفرضامنشاغلازاعضای گواهیکسرازحقوق-4-2

یارسمیآزمایشییاپیمانی









کنب:وامودیعهمس

شرایطاعطایوامودیعهمسکن-1

پیمانیو-1-1 رسمیآزمایشی، )اعمازرسمیقطعی، عضوهیأتعلمیتماموقتدانشگاه

قراردادی(

ها،مدتمرخصیبدونبهسایردستگاه  بهاعضایهیأتعلمیدرحینمأموریت:1  *تبصره

گیرد.حقوقوفرصتمطالعاتیوامتعلقنمی

پرداختوامبهاعضایهیأتعلمیدرحینمأموریتتحصیلیبالمانعاست.:2*تبصره

عدماستفادهازمنازلسازمانی-1-2

مسکن-1-3 و زمین امتیازات از متقاضی همسر یا خود استفاده دانشگاه،  عدم

هایدانشگاهویاخارجازدانشگاهتعاونی

عدمدریافتوامودیعهمسکنازدانشگاه.-1-4

امتیازبندی:-2

مرتبهعلمی  -2-1

استاد

دانشیار

استادیار

دانشور

مربی

امتیاز7

امتیاز5

امتیاز  3

امتیاز2

امتیاز1



317 

سابقهکار:-2-2

30حداکثرامتیاز  امتیاز1دردانشگاهشیراز  بهازایهرسالسابقهخدمتتماموقت

امتیاز5/0هرسالفناوری(سابقهکارخارجازدانشگاه)وزارتعلومتحقیقاتو

امتیاز  0سابقهکاردرسایراداراتوارگانها

شود.شیرازمحاسبهمی  سابقهکاراززمانانعقادقراردادهمکاریبادانشگاه  *تبصره:  

امتیاز(:15سمتاجرایی)حداکثر-2-3

 امتیاز 5/1هیأترییسهدانشگاهشیرازبهازایهرسال -

 امتیاز1هایدانشگاهشیرازبهازایهرسالنواحدهاوروسایدانشکدهمدیرا -

امتیاز5/0هایستارهداربهازایهرسالسایرمسئولیت -

تأهل-2-4

 امتیاز2سرپرست -

 امتیاز1همسر -

امتیاز1فرزندبهازایهرنفر)فرزندانتحتتکفل( -



متیاز(ا15ایثارگری)حداکثر-2-5

امتیاز5فرزندشهید-

امتیاز2ماهجبهه6بهازایهر-

امتیاز2درصد10جانبازیبهازایهر-

امتیاز3ماه6بهازایهر  اسارت-

  دورهانتظاردرصفنوبتوام-2-6

امتیاز   1بهازایهرسال

امتیازمنفی-2-7

 امتیاز1زحقمسکنبهازایهرسالاستفادها

 
با براساسمصوبههیأتامنایدانشگاهمبلغوامودیعهجهتاعضایهیأتعلمیمبلغوام:-3

باشد.ریالمی000/000/150سالمبلغ5سابقهبیشتراز

ریال000/000/200سالمبلغ5باسابقهکمتراز مبلغوامودیعهجهتاعضایهیأتعلمی

باشد.می

ویارابطهاستخدامیویبادانشگاهقطع درصورتیکهوامگیرندهبازنشستهشود :1*تبصره

درغیراینصورتمبلغباقیماندهوامباید شودماندهوامازمطالباتنامبردهکسرخواهدشد،

بیمهگردد.
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000/000/300 مبلغ درصورتاستفادهازمنازلسازمانیبهازایهرسالاستفاده،2*تبصره

ریالازوامکسرخواهدشد.

مدارکالزمجهتدریافتوام:-4

تعهدنامهتوسطوامگیرندهوضامن تکمیل-4-1

قطعییارسمی-یکنفرضامنشاغلازاعضایهیأتعلمیرسمی گواهیکسرازحقوق-4-2

آزمایشییاپیمانی
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 علمیهیأتلمی و غیرعهیأتهای ودیعه، خرید و ساخت مسکن اعضای وام -7-2-2

 عنوان:

علمیهیأتوغیرخریدوساختمسکن(بهاعضایهیاتعلمیپرداختوام)ودیعه،

هدف :

الحسنهدرجهتکمکبهتهیهمسکنهمکارانپرداختوامقرض

 خدمت گیرندگان:

دانشگاهشیرازعلمیهیأتواعضایغیرعلمیهیأتکلیهاعضای

 خدمت دهندگان:

)خانمصیاد(کارشناسرفاه-رفاهرئیساداره

 شرایط دریافت خدمت:

 گیرد:براساسدستورالعملواممسکنبراساسجدولزیربهاعضاوامتعلقمی

مبلغوام)ریال(نوعوامنوعاستخدام
مبلغاقساط

ماهیانه)ریال(

وام

ودیعه

وام

خرید

علمیهیأتاعضای

350،000،00015،000،000خریدمسکنرسمی
4،000،000*200،000،000ودیعهمسکنپیمانی
4،000،000*200،000،000ودیعهمسکنقراردادی

علمیهیأتاعضایغیر

250،000،0005،000،000خریدمسکنرسمی
250،000،0005،000،000خریدمسکنپیمانی
100،000،0002،000،000ودیعهمسکنقراردادی

سالدردانشگاهشیرازبودهوبرایسنواتبیش5*اینمبلغبرایاعضایدارایسنواتکمتراز

باشد.ریالمی150،000،000سال5از

 تذکرات خیلی مهم:

درشرایطاستخدامرسمیدرصورتدریافتوامودیعهمسکن،علمیهیأت:اعضای1تبصره 

.امکاندرخواستوامخریدمسکنراندارند

توانندمتقاضیوامودیعهدرصورتاستفادهازمنازلسازمانینمیعلمیهیأت:اعضای2تبصره 

مسکنباشند.

درشرایطاستخدامرسمیوپیمانیدرصورتدریافتوامعلمیهیأت:اعضایغیر3تبصره 

)بجزدریافتکنندگانوام ندارند. امکاندرخواستوامخریدمسکنرا ودیعهودیعهمسکن،

(20/07/90مسکندرشرایطاستخدامپیمانیقبلاز

تعداد4تبصره  مالی، محدودیتمنابع به توجه با برایدریافتوام متقاضیان مدتانتظار :

متقاضیاندرصفواعتباراتموجوددرصندوقوامواقساطکسرشدهازدریافتکنندگانفعلی

شود.تعیینمی

ینومقرراتمربوطبهقسمتمستنداتقانونیمراجعهفرمایید.*برایاطالعکاملازقوان
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 شرح مراحل دریافت خدمت:

دانشگاهشیرازکهدارایاحکاماستخدامیعلمیهیأتواعضایغیرعلمیهیأتلیهاعضایک-1

توجهبهمقرراتباشندمیدردانشگاهمی با وامنامهآیینتواننددرسامانهاداریومالیسوفا

دهند.برایثبتنامازمسیرامکاناترفاهی،درخواستتسهیالتجدید،نامانجامثبتن،مسک

 انتخابگزینهموردنظر

شود.واممسکنانجاممینامهآیینامتیازبندیمتقاضیانتوسطسوفابراساس-2

ادهتوانندازواماستفباتوجهبهموجودیصندوقمسکن،تعدادنفراتیکهدریکسالمی-3

شوند.ایبااعالمامتیازکسبشده،معرفیمیکنندمشخصودراطالعیه

درابتدایهرماهبابازگشتاقساطوامگیرندگانقبلی،بهافرادیکهنوبتدریافتوامآنها-4

شود.شدهنامهفراخواندریافتوامارسالوبهپیوستآنفرمتعهدنامهارسالمی

توضیحاتکاملجهتتهیهوتکمیلوارسالمدارکدرنامهفراخوتذکرمهم: ان،

شودوافرادنیازیبهمراجعهحضوریندارند.اعالممی

بررسیتوسطکارشناسادارهرفاهدرصورتکاملبودنبههمراه-5 مدارکدریافتیپساز

 شود.ایبرایپرداختوامبهمدیریتامورمالیارسالمینامه

ازدریافتمدارکازادارهرفاهنسبتبهپرداختوامبهحسابمتقاضیمدیریتامورمالیپس-6

 نماید.وکسراقساطبهصورتماهیانهازحقوقاقداممی

 مستندات قانونی جهت دریافت وام مسکن:

 20/9/91مصوبهعلمیهیأتاستخدامیاعضاینامهآیین94ماده (1

مصوبهدوازدهمینصورتجلسهازعلمیهیأتاستخدامیاعضایغیرنامهآیین70ماده (2

10/4/97یازدهمیننشستدورهششمدرتاریخ

 رئیسهدانشگاههیأتمسکنمصوبهایآئیننامهوام (3



 مدت زمان انجام کار:

شود.باتوجهبهتدریجیبودندرطولسالانجاممیفرآینداین

هفته2البندیواعالماسامیبرایهرسها،امتیازویرایشدرخواستفرآیند

روز4فراخوانوامبرایهرماهفرآیند

ساعت)درصورتعدم1دریافتمدارک،بررسی،وارسالنامهپرداختوامبرایهرنفرفرآیند

نقصمدارک(
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 های سازمانیخدمات مسکن و خانه سنجش رضایت کارکنان از -7-3
 سکن وجود دارد؟آیا تفاوت معنی داری بین میزان رضایت کارکنان از خدمات م

 اساسجدولشماره منازلسازمانیساحلیو9بر میانگینرضایتکارکناناز آنکه وجود با

باالتراست(50/3(ازمیزانرضایتآنانازوامودیعهوخریدمسکندانشگاه)60/3کشاورزی)

یزانتفاوتمعنیداریبینم93(دردرجهآزادی07/1بهدستآمده)tمقدار امابراساس

رضایتکارکنانازخدماتمربوطبهمسکنوجودندارد.بهعبارتیازهمهخدماتمسکنبه

میزانمشابهرضایتوجوددارد.
 

 : میانگین و انجراف استاندارد خدمات مسکن1-7جدول 

 تعداد معنیداریدرجهآزادی t انحرافاستاندارد میانگینخدماتمسکن

 33/1 50/3 گاهوامودیعهوخریدمسکندانش
07/1 93 28/0 94 

 39/1 60/3 منازلسازمانیساحلیوکشاورزی

 

 

 
 : میانگین خدمات مسکن1-7نمودار 

 

3.5

3.6

وام ودیعه و خرید مسکن دانشگاه   منازل سازمانی ساحلی و کشاورزی

مسکن

مسکن
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 هاهای سازمانی در دانشگاهخدمات مسکن و خانه -7-4
 

 هاهای سازمانی در دانشگاه: اطالعات مربوط خدمات مسکن و خانه2-7جدول 

 متعنوان خد نام دانشگاه ردیف
توضیحات 

 تکمیلی

تهران1

اصفهان2

تربیتمدرس3

ویژهتسهیالتباشهرانمنطقهدرمسکونیواحدخریدامکان -

نشتارودمنطقهدرزمینواگذاری -

پونکمنطقهدرمسکونیخریدپیش -

رسالتمرواریدمسکونیپروژهوخریدتسهیالت -



تبریز4

خواجهنصیرالدینطوسی5

شهیدبهشتی6

اساتیدکویمسکونیواحدهایازبرداریبهرهنامهآیین -صنعتیاصفهان7

کبیرصنعتیامیر8

صنعتیشریف9

جوانعلمیهیئتاعضایبهگیسونپروژهمسکنواگذاری -عالمهطباطبایی10

چالوسنشتاروددرزمینواگذاری -علموصنعتایران11

فردوسیمشهد12

شیراز13
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 دانشگاه تربیت مدرس -7-4-1

 اطالعیه خرید واحد مسکونی در منطقه شهران

 
امکانخریدواحدمسکونیدرمنطقهشهرانباتسهیالتویژهبرایکلیهکارکنان :خالصه خبر

 دانشگاه

 قابل توجه کارکنان محترم دانشگاه

 علمیهیأتو غیر  علمیهیأتاعضاء محترم 

بعملآمده،مقررشدهتعدادیواحدمسکونیواقعدرمنطقهشهراندراختیارهاییباهماهنگ

برداری بهره قابل و تکمیل مذکور واحدهای گیرد. قرار دانشگاه محترم باشد.میکارکنان

تکمیلفرم نسبتبه شرایطواحدهایمذکور، بررسیمشخصاتو استپساز خواهشمند

 .اینادارهاقدامفرماییددرخواستخریدوتحویلآنبه

 :نکات مهم

باشد.میدریافتوامقیدشدهدراطالعیه،منوطبهاحرازشرایطوامگیرندهتوسطبانکمسکن

برایخریدهرواحدصرفا امکاناستفادهازیکواموجودداردودرصورتیکهوامگیرندهقبالاز

امکاندریافت باشد، اولویتخریدبانکمذکوروامدریافتکرده نخواهدداشت. مجددوامرا

باشد،لذادرصورتامکاندرمراحلبعدنسبتبهمعرفیمیواحدهاباهمکارانگرامیدانشگاه

بهاین2/3/96خودراحداکثرتاهایسایرافراداقدامخواهدشد.خواهشمنداستدرخواست

 .ادارهتحویلفرمایید

 هسار،خیابانفرهنگ،پروژهکوهسارآدرسپروژه:شهران،خیابانکو

 هشهرانژاطالعیهپرو

 درخواستخریدواحددرشهران

 اداره رفاه کارکنان دانشگاه

 

 نشتارودهای عیه زمیناطال

 قابلتوجههمکارانگرامی

خصوصزمین رسانیکاملدر اطالع سواالتو پاسخگوییبه میرساندجلسه اطالع هایبه

شود.ازکلیههمکارانیکهتمایلبهشرکتدراینجلسهدارندخواهشمندمینشتارودبرگزار

http://news.modares.ac.ir/uploads/shr.news.96.02.31.docx
http://news.modares.ac.ir/uploads/shr.news96.02.31.png
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دانشکدهعلومانسانیمراجعهفرمایند.)چهارشنبه(،بهسالنشکوئیدر23/08/97استدرتاریخ

 .باشدمی13:30الی12ساعتبرگزاریجلسهساعت

 اداره رفاه دانشگاه

 

 تسهیالت خرید واحد مسکونی پروژه مروارید رسالت در سه راه تهرانپارس

 دانشگاهعلمیهیأتوغیرعلمیهیأتقابلتوجهاعضاءمحترم

نیازپروژهمرواریدرسالتواقعدرسهراهتهرانپارسفایلاطالعیهتسهیالتخریدواحدمسکو

گردد.خواهشمنداستمی)اعالمشدهازستادرفاهیوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری(ارسال

ضمنمطالعهوبررسیشرایط،برایثبتنامبهاموراداریدانشکدهیاواحدخودمراجعهفرمایید.

ودداریفرمایید.صرفاهمکارانگرامیساختمانمرکزی،برایازمراجعهانفرادیبهادارهرفاهخ

باشد.بدیهیاستمیخردادماه13ثبتنامبهادارهرفاهمراجعهنمایند.پایانمهلتثبتنام

 .امکانرسیدگیبهتقاضاهاییکهپسازاینتاریخارسالگردد،وجودنخواهدداشت

 شرایطفروشواحدها

 جدولمشخصاتوقیمتپروژه

 3واحدیمروارید175صاتساختمانمشخ

 با تشکر اداره رفاه

 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری علمیهیأتاطالعیه صندوق رفاهی اعضای 

 خالصهخبر

دانشگاهاحترامامطابقاطالعیهصندوقرفاهیاعضایعلمیهیأتقابلتوجهکلیهاعضاءمحترم

یهپیوست(امکانثبتناموپیشخریدواحدوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری)اطالععلمیهیأت

بلوارسیمونبولیوار،جنبباشگاهنیرویانتظامیباشرایط مسکونیدرمنطقه،میدانپونک،

اعالمشدهفراهمشدهاست.لذاخواهشمنداستدرصورتتمایلمبالغدرجشدهدراطالعیهرا

بنامصندوق054اتاللهیکدبانکتجارتشعبهاستادنج0311012853بهحسابشماره

فکسنمایند.درجآدرس88575670واریزوفیشواریزیرابهشمارهعلمیهیأترفاهیاعضای

باشد.مراحلواطالعاتبعدیمیپستالکترونیکیوتلفنهمراهبررویفیشواریزیضروری

ایتامکانپذیرنمیازطریقسایتصندوقبهاطالعاعضاءخواهدرسید.)ثبتنامازطریقس

 مراجعهفرمایید. www.srefahi-msrt.com باشد(جهتدریافتاطالعاتبیشتربهسایت

ادارهرفاهوبازنشستگی82234358-9تلفنتماس

 

 

https://www.modares.ac.ir/%20http:/news.modares.ac.ir/uploads/shr.news96.03.08.1.JPG
http://news.modares.ac.ir/uploads/shr.news.96.03.08.2.JPG
http://news.modares.ac.ir/uploads/shr.news.96.03.08.3.JPG
http://news.modares.ac.ir/uploads/shr.news.96.03.08.3.JPG
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 دانشگاه صنعتی اصفهان -7-4-2

 آیین نامه بهره برداری ازواحدهای مسکونی کوی اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان

 آییننامهبهرهبرداریازواحدهایمسکونی



 دانشگاه صنعتی امیرکبیر -7-4-3



https://refah.iut.ac.ir/sites/refah.iut.ac.ir/files/files/A9RD3_tmp.pdf
https://refah.iut.ac.ir/sites/refah.iut.ac.ir/files/files/A9RD3_tmp.pdf
https://refah.iut.ac.ir/sites/refah.iut.ac.ir/files/files/A9RD3_tmp.pdf
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 دانشگاه عالمه طباطبایی -7-4-4

 جوان دانشگاه ها علمیهیأتشرایط واگذاری مسکن اعضای 

رفاهیاعضای امور علمیهیأتستاد به فناوریاقدام تحقیقاتو مسکنتأمینوزارتعلوم،

وموسساتآموزشعالیمستقردرتهراننمودهاست.درهاجواندانشگاهعلمیهیأتاعضای

بخشخصوصی(برای-نخستیناقدام،تفاهمنامهایراباشرکتساختمانیکیسون)سهامیعام

واحدمسک احداثتعدادیمحدود بهمحدودیتخریدو توجه با است. هایونیمنعقدنموده

علمیهیأتموجوددرتعدادواحدهایمسکونیپروژهسهمیهدرنظرگرفتهشدهبرایاعضای

باشد،لذااعضایواجدشرایطکهمتقاضیثبتنامدرمینفر7دانشگاهعالمهطباطبائیحداکثر

تاریخمیاینطرح تا ازطریقدرخواست15/05/1398باشند، را به  اداری اتوماسیون خود

 .نماینددانشگاهارسال اداره رفاه کارکنان

 شرایطواگذاری

 مشخصاتپروژه

  9425:خبرشماره - 12:02:خبردرجساعت-09/05/1398تاریخدرجخبر:

 

 ددانشگاه فردوسی مشه -7-4-5

 قابل توجه عموم دانشگاهیان گرامی

آمدهازسویادارهرفاهدانشگاهتربیتمدرسامکانخریدزمیندراستانهایبهعملباپیگیری

مازندران)شهرنشتارود(باشرایطزیربرایدانشگاهیانفراهمآمدهاست.خواهشمنداستضمن

اط کسب و تمایل صورت در خرید، شرایط بررسی و شمارهمطالعه با بیشتر العات

نژادرئیسادارهرفاهدانشگاهتربیتمدرسآقایابراهیم02182883134و09228250410

تماسحاصلفرمایید.

 ها:آدرس زمین

 ،نشتارود،آزارود،خیابانشهیدحسینیچالوس اول:

 چالوس،نشتارود،کترا،اولتالشهمحله،سمتراستخیابان دوم:

آباد،مازابنسفال،سمتچپخیابانود،نرسیدهبهنعمتچالوس،نشتار سوم:

متریهمراهباسندوجوازساختبهنامفردمتقاضی400متریا500قطعاتبهصورت •

تحویلخواهدشد.

نامنمایند.توانندبرایهرسهقطعهمعرفیشدهثبتهمکارانمحترمدرصورتتمایلمی •

 باشد.یمریال6،000،000قیمتزمینمتری •

 

 

https://erp.atu.ac.ir/Dashboard.aspx?param=-19F1CEFA402E1795476C6F1F93BC18D4C
https://erp.atu.ac.ir/Dashboard.aspx?param=-19F1CEFA402E1795476C6F1F93BC18D4C
https://erp.atu.ac.ir/Dashboard.aspx?param=-19F1CEFA402E1795476C6F1F93BC18D4C
https://erp.atu.ac.ir/Dashboard.aspx?param=-19F1CEFA402E1795476C6F1F93BC18D4C
http://af.atu.ac.ir/uploads/maskan_e.pdf
http://af.atu.ac.ir/uploads/18_330_96_moshakhasat.pdf
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شرایط پرداخت:

%25هنگامتحویلملکدوماهبعدازقسطنخست،%25نام،پیشپرداختدرهنگامثبت40%

هنگامتحویلسندکه%10باشد،هنگامتحویلجوازساختکهسهماهبعدازتحویلملکمی

ماهبعدازصدورجوازخواهدبود.5

یقطعهخریداریشدهپسازپرداختقسطدومصورتکشیبرایجانمایالزمبهذکراستقرعه

خواهدگرفت.

12/08/1397لطفا درصورتتمایلبرایثبتناماولیهفرمپیوستراتکمیلوحداکثرتاتاریخ

ارسالفرمایید.بدیهیاستپسازبهحدنصابرسیدن82883294ازطریقفکسبهشماره

رسانیوزمانواریزقسطنخستبهمتقاضیاناطالعتعدادمتقاضیان،شمارهحسابموردنظر

خواهدشد.

(PDFفرمثبتنام)

  

https://vpa.um.ac.ir/images/28/pdf/formnashranrood.pdf
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 های سازمانیخدمات مسکن و خانه برنامه عملیاتی -7-5
 های سازمانیمسکن و خانه خدمات کارگروه -7-5-1

 هرست اعضاف
رئیسکارگروهومدیراموراداری آقایابراهیمحافظی

مدیرامورحقوقی،قراردادهاورسیدگیبهشکایاتآقایفرزادتوحیدی

عمرانیهایمدیرامورفنیونظارتبرطرحآقایعلیاصغراکرمی

مدیرعاملتعاونیمسکنکارکنانآقایعلیحیدریان

علمیهیأتاعضای2مدیرعاملتعاونیمسکنشمارهپورآقایدکترمحمدحسین

سازمانیهایکارشناسخانهخانممرضیهصیاد

رئیسکمیتهرفاهیواجتماعیشورایکارکناننمایندهشورایکارکنان–آقایمحمدرضامتقیجهرمی

رئیسگروهتشکیالتوطبقهبندیمشاغلآقایعلیالمع

هکانونبازنشستگاننمایندخانمزهرارودکی

علمیهیأتنمایندهستادرفاهیاعضایدکترامینغالمحسینی

دبیرکارگروهورئیسادارهرفاهکارکنانآقایمیثممظلومی

 

 بندی جلسات کارگروهبرنامه زمان -7-5-2

 جلسه دوم جلسه اول زمان و مکان جلسه نام کارگروه

هایسازمانیمسکنوخانه

05/05/139901/07/1399تاریخ

11سهشنبه11یکشنبهروزوساعت

تاالردکترمصطفوی7طبقهمکان

 

 های برنامه عملیاتیشناسنامه پروژه -7-5-3
 1400جاریبرنامهجامععملیاتیخدماتسالمتورفاهکارکناندانشگاهشیرازسالهایپروژه

گروه

خدمات
نامپروژهردیف

بودجهپیشنهادی
یونریال()میل

مسکنو

هایخانه

 سازمانی

10.000تقویتتوانمالیپرداختوامخریدوودیعهمسکنکارکنان1

0مجوزساختزمیندانشکدهدامپزشکیدربلوارمدرس 2

0مجوزساختزمینموزهتاریخطبیعی 3

4 
عقدقراردادبینوزارتینعتفوراهوشهرسازیباشرکتعمرانصدرا

خصوصواگذاریزمینبهدانشگاهیان)طرحاقدامملیمسکن(در
0

10.000 جمع
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 های برنامه عملیاتیشناسنامه پروژه -7-5-4
 زمین موزه تاریخ طبیعی  -7-5-4-1

الف(اطالعاتعمومی:

هایسازمانیگروهخدمات:مسکنوخانهنوعپروژه:جاری

دانشگاهشیرازنیازمسکنکارکنانتأمینهدفپروژه:

(علمیهیأتوغیرعلمیهیأت)اعضای

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

واحدسازمانیمسئولپروژه:تعاونیمسکنکارکنان

شمارهیکدانشگاهشیراز

واحدهایسازمانیهمکارپروژه:

گذاریمایهمدیریتسر

هایعمرانیمدیریتطرح

مدیریتامورعمومیوپشتیبانی

زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:موزهتاریخطبیعی



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:
(علمیهیأتوغیرعلمیهیأتمشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنانوبازنشستگاندانشگاهشیراز)اعضای

نفر700وردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:برآ

نفر250ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:

 :هاج(جدولفعالیت

نامفعالیتردیف
تاریخ

شروع
تاریخپایان

واحدسازمانیوفرد

مسئول
توضیحات

تعاونیمسکن،ادارهرفاه1/7/9914/7/99جلسهبامدیریتدانشگاه1

2
امهوقراردادباانعقادتوافقن

دانشگاه
تعاونیمسکن،ادارهرفاه1/8/997/8/99

تعاونیمسکن،ادارهرفاه1/10/997/10/99امناءهیأتاخذمجوزاز3

4

هایاخذمجوزازسازمان

مسئولوخدماتی)شهرداری،

اوقافونظاممهندسی(

تعاونیمسکن،ادارهرفاه1/11/9925/12/99

5
نامامفراخوانوثبتانج

متقاضی
تعاونیمسکن،ادارهرفاه1/12/9915/12/99
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ها:د(برآوردهزینه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

1
اخذمجوزو

ساخت

نفر250تعداد

ریالخریدزمینوساخت000/000/40هزینههرمترمربع

هرواحد()نفر()مترمربع()مترمربع

250×100=000/25متراژکلواحدها

000/25×000/000/40=000/000/000/000/1ریال



جمع



ها:مالیهزینهتأمین(منابعهـ

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

---------بودجهجاری1

---------بودجهعمرانی2

---------درآمداختصاصی3

ریال000/000/000/000/1مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

ریال000/000/000/000/1------جمع



و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

درصدفراوانیفراوانیتجمعیفراوانیسطحرضایتردیف
درصدفراوانی

تجمعی

خیلیکم1
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 کییک دانشکده دامپزشزمین کلین -7-5-4-2

الف(اطالعاتعمومی:

هایسازمانیگروهخدمات:مسکنوخانهنوعپروژه:جاری

نیازمسکنکارکناندانشگاهشیراز)اعضایتأمینهدفپروژه:

(علمیهیأتوغیرعلمیهیأت

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

تعاونیمسکنکارکنانشماره واحدسازمانیمسئولپروژه:

یکدانشگاهشیراز

واحد مدیریتهای پروژه: همکار سازمانی

طرحهایعمرانی،مدیریتسرمایهگذاری،

مدیریتامورعمومیوپشتیبانی

مدرس بلوار پروژه: اجرای دانشکده-مکان کلینیک زمین

دامپزشکی

زماناجرایپروژه:

طالعاتمشمولین/بهرهبرداران:ب(ا

(علمیهیأتوغیرعلمیهیأتمشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنانوبازنشستگاندانشگاهشیراز)

نفر700برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

نفر50ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:

 :ج(جدولفعالیتها

نامفعالیتردیف
تاریخ

شروع
یخپایانتار

واحدسازمانیوفرد

مسئول
توضیحات

تعاونیمسکن،ادارهرفاه15/07/9930/07/99جلسهبامدیریتدانشگاه1

2
انعقادتوافقنامهوقرارداد

بادانشگاه
تعاونیمسکن،ادارهرفاه08/08/9915/08/99

 هرفاهتعاونیمسکن،ادار01/10/9907/10/99امناءهیأتاخذمجوزاز3

4

اخذمجوزازسازمانهای

مسئولمثلشهرداری،

نظاممهندسی

01/11/9925/12/99

 تعاونیمسکن،ادارهرفاه



5
انجامفراخوانوثبتنام

متقاضی
01/12/9915/12/99

 تعاونیمسکن،ادارهرفاه


د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

مجوزاتوساختاخذ1

نفر50تعداد

ریال000/000/40هزینههرمترمربع

50خریدزمینوساخت

نفر50×100=5000

مترمربع5000متراژکلواحدها

000/000/000/200=000/000/40×5000



جمع
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ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

اریبودجهج1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

ریال000/000/000/200مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

ریال000/000/000/200جمع



و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

درصدفراوانیتجمعیدرصدفراوانیفراوانیتجمعیفراوانیسطحرضایتردیف

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:
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 فصل هشتم

 هابیمهخدمات 
 

 مقدمه -8-1
.سپسدیگردیمستندسازهاخدماتبیمهخدماتارائهشدهدربخشندیفصلابتدافرآنیدرا

آگاه منظور میبه خدماتاتیرضازانیاز از نتاهیتهیابخشپرسشنامهنیکارکنان جیو

بخش،نیهادرادانشگاهریباخدماتساییآشنای.درادامهبرادیاستخراجوارائهگردانیگوپاسخ

استفادهازکاربرگدانشگاه ومراجعهبهسامانهخدماتارائهشدهبا وساها مربوطهیهاتیها

هدرشدهتوسطکارگروهمربوطنیتدویاتیبرنامهعملزیوآوردهشدهاست.درانتهانییشناسا

ت.اسدهیبرنامهارائهگردنیایهابههمراهشناسنامهپروژهرازیسالمتورفاهدانشگاهشیشورا

 

 ه خدمات بیمهئارا فرآیند -8-2
 شخص ثالث و بدنهبیمه  -8-2-1

  عنوان:

صدوربیمهنامهشخصثالثوبدنه

 هدف :

صدوربیمهنامهشخصثالثوبدنه

 خدمت گیرندگان:

شاغلوبازنشستهدانشگاهشیرازبههمراهاعضایخانوادهکلیهکارکنان

 خدمت دهندگان:

بیمهسامان-امورمالی-رفاهبیمهوکارشناس

 شرح مراحل انجام کار 

فردمتقاضیبامراجعهبهبیمهسامانمستقردردانشگاهدرخواستصدوربیمهنامه •

 دهدمی

 نماید.میصادربیمهنامهفردمتقاضیرا بیمهسامان •

بیمهسامانطینامهایبهامورمالیدرخواستکسرحقبیمهازفیشحقوقیفرد •

 دهد.میمتقاضی
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اطالعات مورد نیاز )مستندات قانونی( صدور بیمه نامه شخص ثالث و بدنه:

 تفاهمنامهفیمابینبیمهسامانودانشگاهشیراز -



خص ثالث و بدنه:مدارک مورد نیازجهت صدور بیمه نامه ش

 بیمهنامهقبلی -

 فیشحقوقی -

 مورد استفاده:های فرم

ندارد -
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 االستخدام دانشگاه شیرازبیمه درمان تکمیلی کارکنان جدید -8-2-2

  عنوان:

ثبتنامبیمهدرمانتکمیلیکارکنانجدیداالستخدام

 هدف :

 شگاهشیرازدانجدیداالستخدامبهکارکنانبرقراریپوششبیمهدرمانتکمیلی

 خدمت گیرندگان:

وکارکنانشرکتیجدیداالستخدامدانشگاهعلمیهیأتواعضایغیرعلمیهیأتکلیهاعضای

شیراز

 خدمت دهندگان:

)جنابآقایفالحزاده(رفاهبیمهوکارشناس-ادارهرفاه

 شرایط دریافت خدمت:

پسازاستخدامحداکثر تا یکماه •

 شرح مراحل انجام کار 

 پسازاستخدامفرصتدارندبهادارهرفاهمراجعهنماید.حداکثر تا یکماه •

بهادارهرفاهبه همراه سایر مدارکفرمتقاضانامهراازسایتدریافتوپسازتکمیل •

 ارسالنمایند)نیازیبهمراجعهحضورینیست(.

 ید.نمامیادارهرفاهطینامهبهبیمهساماندرخواستپوششجهتفرد •

 

 اطالعات مورد نیاز )مستندات قانونی(:

 اطالعیهبیمهدرمانتکمیلی -

 

 مدارک مورد نیاز:

تکمیلفرمتقاضانامهکاغذیوحکمکارگزینی -



 مورد استفاده:های فرم

 فرمتقاضانامهکاغذی -
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 ازه متولد و همسر )تازه ازدواجی(بیمه درمان تکمیلی فرزندان ت -8-2-3

  عنوان:

مهدرمانتکمیلیفرزندانتازهمتولدوهمسر)تازهازدواجی(درطولقراردادثبتنامبی

 هدف :

 دانشگاهشیرازفرزندانتازهمتولدوهمسر)تازهازدواجی(برقراریپوششبیمهدرمانتکمیلی

 خدمت گیرندگان:

کلیهبیمهشدگاندرمانتکمیلیدانشگاه

 خدمت دهندگان:

)جنابآقایفالحزاده(رفاهبیمهوکارشناس-ادارهرفاه

 شرایط دریافت خدمت:

پسازتولدیاازدواجحداکثر تا یکماه •

 اقدامشود.پس از صدور شناسنامهبرایفرزندانتازهمتولد •

 شرح مراحل انجام کار 

 پسازتولدیاازدواجفرصتدارندبهادارهرفاهمراجعهنماید.حداکثر تا یکماه -

بهادارهرفاهبه همراه سایر مدارکمهراازسایتدریافتوپسازتکمیلفرمتقاضانا -

 ارسالنمایند)نیازیبهمراجعهحضورینیست(.

 نماید.میادارهرفاهطینامهبهبیمهدرخواستپوششجهتفرد -

 

 اطالعات مورد نیاز:

 اطالعیهبیمهدرمانتکمیلی -

 

 مدارک مورد نیاز:

 کاغذیتکمیلفرمتقاضانامه -

جهتفرزندانتازهمتولد:کپیصفحهاولشناسنامهفرزندتازهمتولدوکپیصفحهاول -

 ودومشناسنامهسرپرست

جهتهمسر)تازهازدواجی(:کپیصفحهاولودومشناسنامهفردمتقاضیوهمسرش -



 مورد استفاده:های فرم

 فرمتقاضانامهکاغذی -
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 بیمه درمان تکمیلی -8-2-4

  :عنوان

ثبتنامبیمهدرمانتکمیلی

 هدف :

بهکارکناندانشگاهشیرازبرقراریپوششبیمهدرمانتکمیلی

 خدمت گیرندگان:

اعضای علمیهیأتکلیه اعضایغیر بازنشستگاندانشگاهعلمیهیأتو کارکنانشرکتیو و

شیراز

 خدمت دهندگان:

اداره-اموراداریمدیریت-ریتامورمالیمدی-کارگروهبیمهدانشگاه–مالیاداریوعاونتم

بیمه)آقایفالحزاده(کارشناس-رفاه

 شرایط دریافت خدمت:

شرایطسوبسیددانشگاه،سطحتعهداتو...بهطورکاملدراطالعیهبیمهدرمانتکمیلی

 درجگردیدهاست.

 

 شرح مراحل انجام کار 

 آنالیزضریبخسارتقراردادفعلی •

 کلیقراردادآتیهایاتکارگروهبیمهجهتتعیینسیاستتشکیلجلس •

 بیمهگرهایاستعالمقیمتازشرکت •

 عقدقرارداد •

ارسال • جهتهمکاران اتوماسیون طریق از شرایطقرارداد آبانماه یا مهرماه در ابتدا

 گردد.می

باتوانندمیباشد،میهمکاراندریکمقطعزمانیتعیینشدهکهمعموالیکهفته •

 مراجعهبهسامانهسوفادرقسمتدرخواستبیمهدرمانتکمیلیثبتنامنمایند.

 شود.میاسامیمتقاضیانطیفایلیبهشرکتبیمهطرفقراردادارسال •

پوششبیمهازتاریخاولآذرماهجهتفردمتقاضیبرقرارواطالعیهازسویادارهرفاه •

شود.میمنتشر
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 مستندات قانونی(:اطالعات مورد نیاز )

 اطالعیهبیمهدرمانتکمیلی -

 علمیهیأتاستخدامیاعضاینامهآیین)رفاهی(4پیوست2ماده -

 علمیهیأتاستخدامیاعضایغیرنامهآیین)رفاهی(5پیوست2ماده -

 

 مدارک مورد نیازجهت ثبت نام بیمه تکمیلی:

شمارهشبابانکیواطالعاتشناسنامهمتقاضیان -

 مورد استفاده: هایفرم

 سوفادرسامانهثبتنامفرمدرخواستتکمیل -
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 اد غیر تحت تکفل از بیمه تکمیلی حذف فوت شدگان و افر -8-2-5

 عنوان: 

حذفبیمهدرمانتکمیلیفوتشدگانوافرادغیرتحتتکفل

 هدف :

حذفبیمهدرمانتکمیلیفوتشدگانوافرادغیرتحتتکفل

 خدمت گیرندگان:

هبیمهشدگاندرمانتکمیلیدانشگاهکلی

 خدمت دهندگان:

)جنابآقایفالحزاده(کارشناسبیمهورفاه-ادارهرفاه

 شرایط دریافت خدمت:

 کلیهبیمهشدگاندرمانتکمیلیدانشگاه

  شرح مراحل انجام کار

دهد.میفردسرپرستبامراجعهبهادارهرفاهدرخواستحذفرا •

 نماید.میطینامهبهبیمهساماندرخواستحذفرااعالمادارهرفاه •

 

 اطالعات مورد نیاز )مستندات قانونی(:

اطالعیهبیمهدرمانتکمیلی -

 

 مدارک مورد نیاز:

درخواستکتبیحذف -

 جهتمتوفیان:کپیرونوشتوفات -

جهتهمسر،فرزندوافرادغیرتحتتکفل:کپیصفحهاولودومشناسنامهفردغیر -

 تحتتکفل



 مورد استفاده:های فرم

ندارد -
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 مه تکمیلی جانبازانالتفاوت خسارت بیپرداخت مابه -8-2-6

  عنوان:

جانبازانپرداختمابهالتفاوتخسارتبیمهتکمیلی

 هدف :

جهتتکریممقامشامخجانبازانگرامی،مابهالتفاوتخسارتبیمهتکمیلیکهخارجازتعهدات

باشد،ازمحلاعبتاراتتخصیصیافتهتوسطدانشگاهپرداختکمیلیدانشگاهمیقراردادبیمهت

گرددمی

 خدمت گیرندگان:

کلیهجانبازاندانشگاهشیراز

 خدمت دهندگان:

امورعمومی-رفاهبیمهوکارشناس-ادراهرفاه

 شرح مراحل انجام کار 

 کنند.میمدارککپیتهیهجانبازاندرهنگامتحویلمدارکدرمانیبهبیمهساماناز -

بعدازاینکهخسارتدرمانیتوسطبیمهتکمیلیبهآنهاپرداختشددرصورتیکهبه -

صورتکاملپرداختنشدهباشدکپیمدارکوتصویریازپروفایلپرداختیبیمهسامان

 دهد.میبهادارهرفاهتحویل

 گردد.میمدارکتوسطکارشناسبیمهدریافتوبررسی -

شود.میشود.وپرداختمیمابهالتفاوتحسابرسیوطیحوالهبهامورعمویاعالم -

 اطالعات )مستندات قانونی(:

قانونجامعخدماترسانیبهایثارگران13ماده -

 مدارک مورد نیاز:

 کپیمدارک -

 کپیپروفایلپرداختیبیمهسامان -



 مورد استفاده:های فرم

ندارد -
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 بیمه خدمات درمانی ترچهصدور اولیه دف -8-2-7

  عنوان:

صدوراولیهدفترچهبیمهخدماتدرمانی

 هدف :

صدوردفترچهبیمهخدماتدرمانی

 خدمت گیرندگان:
رسمیوپیمانیعضوصندوقبازنشستگیکشوریعلمیهیأتواعضایغیرعلمیهیأتکلیهاعضای

 خدمت دهندگان:

سازمانبیمهخدماتدرمانی-ایفالحزاده()جنابآقرفاهبیمهوکارشناس-ادارهرفاه

 شرایط دریافت خدمت:

پیمانیعضوصندوقبازنشستگیعلمیهیأتواعضایغیرعلمیهیأتکلیهاعضای رسمیو

 کشوری

 شرح مراحل دریافت خدمت: 

اولفردمتقاضی - سایتدریافتوخدماتدرمانمهیدفترچهبهیفرمصدور از یرا

نماید.میتکمیل

متکمیلشدهراضمنمراجعهبهادارهرفاهبهکارشناسبیمه)جنابآقایفالحفر -

دهد.میزاده(تحویل

متقاضی - فرد و تایید رفاه توسطاداره یکیازهمراه با مدارک مربوطهفرم به

شود.میمراجعهودفترچهالکترونیکیصادربیمه خدمات درمانیهای نمایندگی

 تندات قانونی( جهت صدور اولیه دفترچه بیمه خدمات درمانی:اطالعات مورد نیاز )مس

ندارد.

 مدارک مورد نیازجهت صدور اولیه دفترچه بیمه خدمات درمانی:

 مدارک:

 کپیصفحاتشناسنامه -

 یکقطعهعکس -

 فیشحقوقی -

 آخرینحکمکارگزینی -

ک بیمه خدمات درمانی در استان فارس، لینهای جهت آگاهی از اطالعات نمایندگی

 مربوطه را دنبال فرمایید.

 مورد استفاده:های فرم

 فرمصدوراولیهدفترچهکارکناندولت -
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 ابطال دفترچه بیمه خدمات درمانی  -8-2-8

  عنوان:

ابطالدفترچهبیمهخدماتدرمانی

 هدف :

ابطالدفترچهبیمهخدماتدرمانی

 خدمت گیرندگان:

پیمانیعضوصندوقبازنشستگیعلمیهیأتواعضایغیرعلمیهیأتکلیهاعضای رسمیو

کشوری

 خدمت دهندگان:

سازمانبیمهخدماتدرمانی-)جنابآقایفالحزاده(رفاهبیمهوکارشناس-ادارهرفاه

 شرایط دریافت خدمت:

پیمانیعضوصندوقبازنشستگیعلمیهیأتواعضایغیرعلمیهیأتکلیهاعضای رسمیو

 کشوری

 خدمت: شرح مراحل دریافت 

 دهد.میفردمتقاضیبهادارهرفاهمراجعهودرخواستابطالدفترچهبیمهرا -

ابطال - کاندید را فرد دفترچه خدماتدرمانی، بیمه سازمان ندا سامانه در رفاه اداره

 کند.می

فردمتقاضیبامراجعهبهبیمهخدماتدرمانیدفترچهراتحویلورسیدمربوطهرابه -

 دهدمیویلادارهرفاهتح

کند.میادارهرفاهرسیدرادرسامانهسوفاثبت -

 اطالعات مورد نیاز )مستندات قانونی(:

ندارد.

 مدارک مورد نیاز:

 خواهددفترچهاشباطلشودمیاصلشناسنامهفردیکه -

 خواهددفترچهاشباطلشودمیآخریندفترچهبیمهفردیکه -

 فیشحقوقی -

بیمه خدمات درمانی در استان فارس، لینک های دگیجهت آگاهی از اطالعات نماین

 مربوطه را دنبال فرمایید.

 مورد استفاده:های فرم

ندارد -
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 درمانی صدور اولیه دفترچه بیمه خدمات -8-2-9

  عنوان:

صدوراولیهدفترچهبیمهخدماتدرمانی

 هدف :

صدوردفترچهبیمهخدماتدرمانی

 خدمت گیرندگان:

پیمانیعضوصندوقبازنشستگیعلمیهیأتواعضایغیرلمیعهیأتکلیهاعضای رسمیو

کشوری

 خدمت دهندگان:

سازمانبیمهخدماتدرمانی-)جنابآقایفالحزاده(رفاهبیمهوکارشناس-ادارهرفاه

 شرایط دریافت خدمت:

پیمانیعضوصندوقبازنشستگعلمیهیأتواعضایغیرعلمیهیأتکلیهاعضای یرسمیو

 کشوری

 شرح مراحل دریافت خدمت: 

یراازسایتدریافتوتکمیلخدماتدرمانمهیدفترچهبهیفرمصدوراولفردمتقاضی -

 نماید.می

فرمتکمیلشدهراضمنمراجعهبهادارهرفاهبهکارشناسبیمه)جنابآقایفالحزاده( -

 دهد.میتحویل

-  متقاضی فرد و تایید رفاه اداره توسط ازه با مدارک مربوطههمرافرم یکی به

شود.میمراجعهودفترچهالکترونیکیصادربیمه خدمات درمانیهای نمایندگی

 اطالعات مورد نیاز )مستندات قانونی( جهت صدور اولیه دفترچه بیمه خدمات درمانی:

ندارد.

 مدارک مورد نیازجهت صدور اولیه دفترچه بیمه خدمات درمانی:

 مدارک:

 شناسنامهکپیصفحات -

 یکقطعهعکس -

 فیشحقوقی -

 آخرینحکمکارگزینی -

بیمه خدمات درمانی در استان فارس، لینک های جهت آگاهی از اطالعات نمایندگی

 مربوطه را دنبال فرمایید.

فرمصدوراولیهدفترچهکارکناندولتمورد استفاده:های فرم
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 بیمه خدمات درمانی افزایش عائله -8-2-10

 عنوان: 

ایشعائلهبیمهخدماتدرمانیافز

 هدف :

صدوردفترچهبیمهخدماتدرمانیجهتعائلهجدید

 خدمت گیرندگان:

پیمانیعضوصندوقبازنشستگیعلمیهیأتواعضایغیرعلمیهیأتکلیهاعضای رسمیو

 کشوری

 خدمت دهندگان:

یمهخدماتدرمانیسازمانب-کارشناسبیمهورفاه)جنابآقایفالحزاده(-ادارهرفاه

 شرایط دریافت خدمت:

:جهتصدوردفترچهفرزندانتازهمتولد،بعدازصدورشناسنامهاقدامنمایید.تبصره

 شرح مراحل دریافت خدمت: 

بیمهجهتعائله - دفترچه خواستصدور در رفاه اداره به مراجعه متقاضیبا فرد

دهدمی

نمایدمیلسپسفرمافزایشعائلهدفترچهبیمهراتکمی -

فرمتوسطادارهرفاهتاییدواطالعاتدرسامانهسوفاوسامانهبیمهخدماتدرمانی -

شود.میبروزرسانی

فردمتقاضیفرمتاییدشدهرابههمراهمدارکمربوطهبهنمایندگیبیمهخدمات -

 شود.میدرمانیتحویلودفترچهبیمهالکترونیکیصادر

 ت قانونی( جهت افزایش عائله بیمه خدمات درمانی:اطالعات مورد نیاز )مستندا

 ندارد -

 مدارک مورد نیازجهت صدور اولیه دفترچه بیمه خدمات درمانی:

کپیصفحاتشناسنامهعائله)فرزند،همسر،پدر،مادر،نوه،خواهروبرادر( -

 یکقطعهعکسعائله)فرزند،همسر،پدر،مادر،نوه،خواهروبرادر( -

 تفیشحقوقیسرپرس -

بیمه خدمات درمانی در استان فارس، لینک های جهت آگاهی از اطالعات نمایندگی

 مربوطه را دنبال فرمایید.

 مورد استفاده:های فرم

فرمافزایشعائلهکارکناندولت -





346 

 خسارت بیمه عمرپرداخت  -8-2-11

  عنوان:

پرداختخسارتبیمهعمر

 هدف:

یافتنمایندوراثبتوانندمبلغبیمهعمرمتوفیرادر

 خدمت گیرندگان:

رسمی،پیمانیوقراردادی(علمیهیأتوغیرعلمیهیأتوراثفردمتوفی)اعضای

 خدمت دهندگان:

 رفاه کارشناس-رئیساداره و رفاهبیمه زاده( مالی–)آقایفالح سازمان-مدیریتامور

بازنشستگی

 شرح مراحل انجام کار:

هرفاهمدارکموردنیازجهتبازپرداختخسارتراتحویلوراثمتوفیبامراجعهبهادار -

 دهند.می

اصلکارتملیواصلرونوشترا-قسمتتکثیر-وراثمتوفیبامراجعهبهدبیرخانه -

 اسکننماید.

مدارکبههمراهفرمپرداختسرمایهبیمهعمروحادثهکهتوسطکارشناسادارهرفاه -

ارتملیورونوشتوفاتونامهاموراداریبهسازمانتنظیمشدهوفایلحاویاسکنک

 شود.میبازنشستگیارسال

ارسال - شیراز برایدانشگاه بررسیاسنادحوالهخسارترا سازمانبازنشستگیبعداز

 نمایدمی

وراثبامراجعهبهاموراداریحوالهرادریافتنمودهوبهمراهفرماستفادهکنندهازبیمه -

نماید)درصورتیکهمیباشدبهامورمالیمراجعهمیپروندهپرسنلیفردمتوفیعمرکهدر

فرماستفادهکنندهقبالتوسطفردتنظیمنشدهباشدمبنایپرداختخسارتبهوراث

باشد.(میبرگانحصاروراثت

 اطالعات مورد نیاز )مستندات قانونی( جهت دریافت خسارت بیمه عمر:

 ادثهقراردادبیمهعمروح -

 

 مدارک مورد نیازجهت دریافت خسارت بیمه عمر:

کپیبرابراصلگواهیپزشکیقانونی-1

کپیبرابراصلکارتملی-2

کپیبرابراصلرونوشتوفات-3
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کپیبرابراصلتمامصفحاتشناسنامهمتوفی-4

نیرویدرصورتیکهعلتفوت،حادثهباشدعالوهبرمدارکفوق،گزارشمشروححادثهاز-5

انتظامی

ضمناوراثدرزمانمراجعهجهتارائهمدارکاصلکارتملیمتوفیواصلگواهیوفات

جهتاسکنهمراهداشتهباشند.

همچنیندفترچهبیمهمتوفیدرنمایندگیبیمهخدماتدرمانیابطالورسیدآنتحویل

گردد.

 مورد استفاده:های فرم

 درصورتنبودنبرگانحصاروراثتاستفادهکنندهازبیمهعمرفرم -
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 هاخدمات بیمهسنجش رضایت کارکنان از  -8-3
 ها )شخص ثالث و بدنه(بیمه

 داری بین میزان رضایت کارکنان از خدمات بیمه )شخص ثالث و بدنه( وجود دارد؟آیا تفاوت معنی

مربوطبهنحوه"یمههاب"باالترینمیانگینرضایتکارکنانازخدمات11براساسجدولشماره

(وپایینترینمیانگینمربوطبهرضایتازتخفیفاتو08/4برخوردارائهدهندگانخدمت)

(است.14/3اقساط)

 : میانگین خدمات بیمه1-8جدول 

 میانگین بیمهها)شخصثالثوبدنه(

08/4 نحوهبرخوردارائهدهندگان

 80/3 وراحتیدریافتبیمهنامهفرآیند

 50/3 العرسانیبهکارکناناط

 25/3 مناسببودنشرکتبیمهگر

 23/3 مناسببودنتعهدات

 14/3 تخفیفاتواقساط




 ها : میانگین خدمات گردشگری اقامت و رستوران1-8نمودار 

 

5(دردرجهآزادی67دهدکهباتوجهبهمجذورخیبهدستآمده)مینشان12جدولشماره

وجود0001/0یبینمیزانرضایتکارکنانازخدماتمربوطبهبیمهدرسطحدارتفاوتمعنی

دارد.
 : میانگین نمونه تکی2-8جدول 

معنیداریدرجهآزادیمجذورخیتعداد

1256750001/0





4.08 3.8 3.5 3.25 3.23 3.14

نحوه برخورد ارائه

دهندگان  

فرایند و راحتی 

دریافت بیمه نامه

اطالع رسانی به 

کارکنان

ت مناسب بودن شرک

بیمه گر

مناسب بودن 

تعهدات

تخفیفات و اقساط

(شخص ثالث و بدنه)بیمه ها

(شخص ثالث و بدنه)بیمه ها
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 هاها در دانشگاهخدمات بیمه -8-4
 

 هاها در دانشگاه: اطالعات مربوط خدمات بیمه3-8جدول 

 عنوان خدمت نشگاهنام دا ردیف
توضیحات 

 تکمیلی

تهران1

سوزیآتشبیمه -

ایرانبیمهحوادثبیمه -

سرمایهوعمربیمه -

خودروثالثشخصبیمه -



حوادثوعمربیمه -اصفهان2

تربیتمدرس3

تبریز4
خودروثالثشخصوبدنهبیمه -

گذاریسرمایهوعمربیمه -


خودروثالثشخصبیمه -خواجهنصیرالدینطوسی5

شهیدبهشتی6

عمربیمه -

سوزیآتشبیمه -

تکمیلیحوادثوعمربیمه -

(ثالثشخصوبدنه)خودروبیمه -



(ثالثشخصوبدنه)خودروبیمه -صنعتیاصفهان7

صنعتیامیرکبیر8
مسئولیتبیمه -

داناحوادثوعمربیمه -


صنعتیشریف9
مسئولیتبیمه -

(رایگان)سوزیآتشبیمه -


عالمهطباطبایی10

(دانابیمه)خودروبدنهوثالثشخصبیمه -

داناحوادثوعمربیمه -

بازنشستگیصندوقحوادثوعمربیمه -

کشوری



حادثهوعمربیمه -علموصنعتایران11

فردوسیمشهد12

شیراز13
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 دانشگاه تهران -8-4-1

 بیمه حوادث تکمیلی)بیمه اختیاری(

 ایشهیدمطهریگر:شرکتسهامیبیمهایرانمجتمعخدماتبیمهبیمه

 30/07/98لغایت01/08/97 :تاریخشروعوانقضاقرارداد

عبارتستازهرواقعهناگهانیناشیازعاملخارجیاست :موضوعقراردادبیمهحوادثتکمیلی

دومنجربهفوتیانقصعضویادهبیمهشدهدرمدتطولسالقراردادرخمی ارداه کهبدون

 .گرددازکارافتادگیدائمباجزئیبیمهشدهاصلیمی

درصدمالیاتبرارزشافزودهبابتبیمهشدهاصلی9مبلغحقبیمههرماهبااحتساب :حقبیمه

 .باشدریالمی32.886

 :میزانتعهداتقرارداد

 ریال 1.750.000.000 :پرداختغرامتبیمهدراثرفوتبهعلتحادثه 

پرداختغرامتنقصعضوباازکارافتادگیدائمکلییاجزئیناشیازحوادثمشمولبیمهبرای 

طبقجداولنقص ریال 1.100.000.000 هریکازبیمهشدگاندرطولمدتقراردادحداکثر

 .گرددعضومحاسبهوپرداختمی

 .باشدسالمی75نیحداکثردرقراردادبیمهعمرزما :حداکثرسنبیمهشدگان

 :نکتهمهم

باشددرفوتیانقصعضوهریکازبیمهشدگانمراتبازطریقمکاتبهدرالزمبهذکرمی

روزازتاریخفوتبهایناداره10حداکثرظرفمدت مریوطه اتوماسیوناداریازطریقواحد

 .کلاعالمگردد

:تفوتبراثرحادثهمدارکموردنیازجهتپرداختخسارتدرصور

 .فتوکپیبرابراصلخالصهرونوشتوفاتصادرهازادارهآمار -

 .گواهیپزشکقانونییاآخرینپزشکمعالجمبنیبرعلتفوت -

 گزارشمشروححادثه)تأییدشدهتوسطمراجعذیصالح( -

 .فتوکپیبرابراصلتمامصفحاتشناسنامهوکارتملی -

 .متوفیتصویرحکموآخرینفیشحقوقی -

 رائهفرمتعییناستفادهکنندگانسرمایهبیمهنامه)عمروحوادث(ا  -

 * .الزامیاستکلیهتصاویرمدارکفوقتوسطدفاتراسنادرسمیبرابراصلشود*

درصورتنقصعضوباازکارافتادگیدائمکلییاجزئی:مدارکموردنیازجهتپرداختخسارت

 .گواهیاولینمرجعدرمانیمبنیبرشرحصدماتواردهومعالجاتانجامشده -

گواهیپزشکمعالجمبنیبرپایانمعالجات)طولدرمان(وغیرقابلعالجبودننقص -

 تکمیلنمودنفرمگواهیپزشکمعالج)درصورتبروزحادثه( عضوو

 گزارشمشروححادثه)تأییدشدهتوسطمراجعذیصالح( -

https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1566805481-.pdf
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1566802937-.pdf
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1566802937-.pdf
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1566802937-.pdf
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 اصلیافتوکپیبرابراصلتمامصفحاتشناسنامهوکارتملی. -

 

 بیمه عمر تکمیلی)بیمه اختیاری(

 ایشهیدمطهریهبیمهگر:شرکتسهامیبیمهایرانمجتمعخدماتبیم

 30/07/98لغایت01/08/97 :تاریخشروعوانقضاقرارداد

عبارتستازبیمهعمرزمانی)فوتبههرعلت(طبقمفاد :موضوعقراردادبیمهعمرتکمیلی

 .باشدمابیندانشگاهتهرانوبیمهایراندرطولسالقراردادمی فی قرارداد

با :حقبیمه بابتبیمهشده9احتسابمبلغحقبیمههرماه ارزشافزوده درصدمالیاتبر

 .باشدریالمی 165.317 اصلی

قرارداد تعهدات قرارداد :میزان سال طول در زمانی عمر بیمه غرامت پرداخت

 .باشدریالمی 650.000.000 مبلغ

 .باشدسالمی70درقراردادبیمهعمرزمانیحداکثر :حداکثرسنبیمهشدگان

 :منکتهمه

باشددرفوتهریکازبیمهشدگانمراتبازطریقمکاتبهدراتوماسیوناداریالزمبهذکرمی

 .روزازتاریخفوتبهاینادارهکلاعالمگردد10ازطریقواحدمربوطهحداکثرظرفمدت

 :مدارکموردنیازجهتپرداختخسارت

 .آمارفتوکپیبرابراصلخالصهرونوشتوفاتصادرهازاداره -

 .گواهیپزشکقانونییاآخرینپزشکمعالجمبنیبرعلتفوت -

 .فتوکپیبرابراصلتمامصفحاتشناسنامهوکارتملی -

 .تصویرحکموآخرینفیشحقوقیمتوفی -

 سرمایهبیمهنامه)عمروحوادث(رائهفرمتعییناستفادهکنندگانا -

 .الزامیاستکلیهتصاویرمدارکفوقتوسطدفاتراسنادرسمیبرابراصلشود

 

 بیمه آتش سوزی

نمایدبااینتفاوتکههایاوراتهدیدمیایکههموارهانسانوفعالیتآتشسوزیخطربالقوه

شدهاستلذاباتوجهبهمطرحبودندرعصرامروزبیشازبیشبهشدتویرانگریآنافزوده

ناچیز حقبیمهبسیار وشرایطمناسببا بینبرنده از و آتشبهعنوانعاملیویرانکننده

گرددبهویژهدرکالنشهرهاییمانندتهرانکهضرورتخریداینبیمهنامهبهشدتتوصیهمی

دمرعایتمواردایمنیدرهایجدیدوهمچنینعنظارتجدیدرزمانساختسازساختمان

پذیرد.هایقدیمیصورتنمیسازه

تعریفقراردادبیمهآتشسوزی

https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1569400953-.pdf
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گذاروازیکطرفبیمهگرکهدرقبالدریافتحقبیمه،خسارتواردهبهتوافقیبینبیمه

گذاررادرصورتوقوعخطراتبیمهشده،کهمنجربهواردآمدنخسارتبهموردبیمهبیمه

نماید.حدودتعهداتخود)سرمایهموردبیمه(وبرایدورهزمانمعینجبرانمیشود،در

باشد:بیمهآتشسوزیشاملدودستهمی

باشدشامل:بیمهآتشسوزی،صاعقه،انفجارخطراتاصلیکهجزوالینفکبیمهنامهمی–1

درواقعمؤثرترینخطراتاضافیکهبایدپوششآنهارابهصورتجداگانهخریدارینمود-2

باشدکهشامل:عاملدرتعیینقیمتنهاییحقبیمهآتشسوزیبانرخجداگانهوفرانشیزمی

یا ترکیدگیلوله،ضایعاتبرفوباران،سقوطهواپیما زلزله،سیلوطغیان،طوفانوتندباد،

،ریزشکوپتر،شکستشیشه،سرقتیاشکستحرز،هزینهپاکسازیوبرداشتضایعاتهلی

کوهوسقوطبهمن،ریزشسقفناشیازسنگینیبرف،نشستدستگاهآبافشان،مسئولیت

خسارتناشیازانفجاروآتشسوزیواردشدهبههمسایگان

هایالزمباشرکتبیمهدرخصوصبیمهآتشقابلتوجههمکارانارجمنددانشگاهی،هماهنگی

.گرددمیسوزیمنازلدردورهبعدیقرارداد،لحاظ

 

 بیمه عمر و سرمایه گذاری)مان(

بیمهعمروسرمایهگذاریدرواقعیکسرمایهگذاریمطمئنباسودتضمینیاستکهعالوه

باشدایبسیارزیادیمیهایبیمهالحساببهسپردهگذاری،شاملپوششبرپرداختسودعلی

باشدکهبااضافهنمودنیکانمیایننوعبیمهیکیازپرطرفدارتریننوعبیمهدرسراسرجه

برنامهسرمایهگذاریامنبهبیمهعمربلندمدتروزبهروزطرفدارانبیشتریرابهخودجلب

عالوه ششماههوسهماهه(-)سالیانه نمایددراینطرحافرادباپرداختحقبیمهبهصورتمی

هایبیمهعمرنیزبرخوردارمکاناتپوششبرتأمینمنابعالزمبهتشکیلسرمایهبرایآیندهازا

 گردند.می

 اینبیمهنامهابزاریستمناسبجهتمحافظتاززندگیخودتانوکسانیکهدوستشاندارید.

مان: مزایایبیمهعمروسرمایهگذاری

عدممحدودیتسنیوامکانخریدبیمهنامهازبدوتولد.-1

توانیدهرزمانکهمایلیددرطولقرارداد،کلیهنشمامیمادربیمهزندگی–انعطافپذیری-2

هارابهمیزاندلخواهشرایطبیمهنامهاعمازحقبیمه،مدتقرارداد،نحوهپرداختوپوشش

تغییردهید.

مانمتعلقایبیمهزندگیآمدهدرحساببیمه بوجود اندوختهریاضی–برداشتازبیمهنامه-3

توانیدازحسابخودبهصورتنقدووامبرداشتشدودرمواقعضروریمیبابهخودشمامی

نماید.
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توانیدبخشمهمیازآثارتورموکاهشارزششمامی–حفظارزشسرمایهدرمقابلتورم-4

پولرابااستفادهازمکانیزمتعدیلسرمایهوحقبیمهدراینبیمهنامهجبرانکنیدکهارزش

یشمادرپایانمدتبیمهنامهحفظگردد.مبلغدریافت

مانفوتدراثرحادثهراحدفاصلدرخواستثبتدربیمهزندگی–پوششرایگانحادثه-5

نماید.بیمهنامهتازمانصدورآنبهصورترایگانبیمهمی

ریماناینقابلیتکهبهتدریجاندوختهحاصلازسرمایهگذابیمهزندگی–ضمانتنامه-6

ایمعتبرمانندسایراسنادمالیدرمعامالتکاروزندگیشماگردد.شماتبدیلبهضمانتنامه

ازمعافیتمعامالتیبرخورداراستو–معافیتمعامالتی-7 سرمایهبیمهشمابههرمیزان،

نفعان،تابعقانونارثنخواهدبود.همچنینمبلغقابلپرداختدرصورتفوتبهذی

اینسودهمانسودحاصلازسرمایهگذاریشرکتبیمهاست.درنهایت–ودمشارکتس-8

بایکدرصدیسودروبرواستکهایندرصدمجموعسودتضمینیومشارکتمنافع گذار بیمه

باشد.درصدمی20استمجموعایندوسودمعموال باالی

شبازخریدی.درصدارز90امکاندریافتوامازسالدومتاسقف-9

امکاندریافتبازنشستگییامستمریدرپایانمدتبیمهنامه.-10

معافیتازپرداختحقبیمهدرصورتازکارافتادگیتاپایانمدتبیمهنامه.-11

امکانبازخریدبیمهنامهبدونمحدودیتزمانیبیمهباپرداختسودهایبیمهنامهتاآن-12

زمان.

هایفوت،نقصعضو،سالهبااعمالپوشش30برایفرد مان یزندگیجدولبیمه جهتدانلود 

افزایش مستمریو معافیتو سرطان، سرمایه سالیه درصد10امراضخاصو و بیمه حق

کلیککنید. فوت

باشدکهطیتماسبامشاورهموردشمابانرخحقبیمهانتخابیقابلارائهمیجدولپیشنهادی

شودنظراطالعاتکاملدراختیارشماقراردادهمی

محلاستقرار در توسطکارشناسمربوطه نامه بیمه صدور و مشاوره نامه: بیمه محلصدور

کارشناسانبیمهایراندردانشگاهتهران



 بیمه نامه اتومبیل

هایناشیازحوادثرانندگیازجمله:تصادف،آتشسوزیبیمهاتومبیل،جبرانکنندهخسارت

باشدبراساسقانونکلیهدارندگانوسرقتبهاتومبیلبیمهشده،سرنشینانواشخاصثالثمی

وسایلنقلیهموتوریزمینیموظفند،مسئولیتخودرادرقبالاشخاصثالثبیمهنمایندلذا

نامهشخصثالثبهمنظورحمایتاززیاندیدگانناشیازحوادثرانندگیاجباریاعالمبیمه

تعهداتجانیشدهاستوتوصیهمی گردددارندگانوسایلنقلیهتقاضایخریدبیمهنامهبا

 نماید.مناسبوکافیخریدارینمایند.کهاینبیمهنامهدونوعخسارتواردهراجبرانمی

https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1566724699-bimeh.pdf
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1566724699-bimeh.pdf
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1566724699-bimeh.pdf


354 

 شخص ثالث()بیمه نامه 

باشدکهازمحلمسئولیترانندهدرهاییمالیمیهایمالی:شاملکلیهخسارتخسارت-1

گرددمانندخسارتواردهبهاشخاصثالثناشیازحوادثرانندگی،متوجهاشخاصثالثمی

تصادف،سقوط،آتشسوزییاانفجاروسیلهنقلیه.

هایجانیشامل:فوت،نقصعضو،ازکارافتادگیهاوغرامتهایجانی:کلیهخسارتخسارت-2

گرددوباتوجهبههایپزشکیکهدراثرحادثهرانندگیایجادمیجزئیودائموهمچنینهزینه

 گردد.آرایصادرهتوسطمحاکمقضائیازمحلبیمهنامهجبرانمی



 )بیمه نامه بدنه(

گذارباشدکهبیمهوشاملوسیلهنقلیهمیبیمهبدنهاتومبیلبرخالفبیمهثالثاختیاریاست

تواندباپرداختمبلغمشخصیبهعنوانحقبیمهوسیلهنقلیهخودرادرقبالخطراتیکهمی

آیدبیمهنمایدوخطراتتحتپوششبیمهبدنهبهدودسته بوجود ممکناستبرایخودرو

گردد.خطراتاصلیوفرعیتقسیممی

دهد،آتشتکلیاتومبیل،خساراتیکهدرحیننجاتوانتقالرخمیسرق–خطراتاصلی-1

سوزی،انفجار،صاعقه

هایاضافیبرخوردارتواندباپرداختحقبیمهبیشترازپوششگذارمیبیمه–خطراتاضافی-2

نوساناتبازار،هزینهتوقفخودرودرزمانحادثه،پوششحذف گرددشامل:شکستشیشه،

ذهاب،سرقتلوازموقطعاتخودرو،جبران و ایاب پاشیدنرنگواسید،پرداختهزینهفرانشیز،

خسارتدرزمانوقوعسیل،زلزلهوفورانآتشفشان،پوششحذفاستهالک،خسارتواردهبر

بدنهخودروکشیدنمیخیااشیاینوکتیز،خسارتناشیازکاهشقیمتخودرو،خسارتوارد

بهوسیلهنقلیه خسارتشده مرزهایکشور، زمانخارجاز بهوسیلهنقلیهدر هایواردشده

آزمایشسرعتیاحملمواردمنجره



بدنه(–آمدهبابتبیمهاتومبیل)ثالثاقداماتادارهکلاموررفاهیدرخصوصهماهنگیبعمل

 پیرو توجهبههماهنگیبع 11/04/98 مورخ94957/155بخشنامهشماره بیمهملبا با آمده

ایرانباهدفافزایشرضایتمندیهمکارانصدوربیمهنامهاتومبیل)ثالثوبدنه(باارائهپنج

عدمخسارتباتوجهبهشرایطذیلدرنظرگرفتهشده تخفیفات درصدتخفیفویژهعالوهبر

 است.

وپنجدرصدنقدوهایشخصثالثخودروهایسازمانیوکارکنانبابیستصدوربیمهنامه-1

 الباقیطیششقسطمساوی)بااخذچک(

هشتقسطمساویبدون بصورت هایبدنهخودروهایسازمانیوکارکنانصدوربیمهنامه-2

پیشپرداخت)بااخذچک(
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مدارکالزمجهتصدوربیمهنامه:

اصلبیمهنامهسالگذشته.-1

رونوشتکارتملیمتقاضی.–2

یاسندخودرویمتقاضی.رونوشتکارت-3

تصویرکارتپرسنلی.-4

باشد.بازدیدخودروهایموردبیمهدرزمانتمدیدوصدوربیمهنامهبدنهضروریمی-5

هایبدنهکهشرکتبیمهقبلیآنهابیمهایرانبودهدرصورتتمدیدبیمهنامه *قابلتوجه*

دوربیمهنامهجدیداقدامنمایدکهدراینانقضاء،نسبتبهص تواندتاقبلازاست،متقاضیمی

باشد.صورتنیازیبهبازدیدبدنهخودرونمی

محلاستقرارکارشناسانبیمهایراندردانشگاهتهران محلصدوربیمهنامه:



 دانشگاه اصفهان -8-4-2

 بیمه عمر و حوادث

علمیدارایبیمهعمرأتکلیهکارکنانشاغلوبازنشستهدانشگاهاعمازکارمندانواعضایهی

وحوادثمیباشندکهدرصورتفوتیانقصعضو،خانوادهنامبردهبادردستداشتنشناسنامه

،کارتملیبههمراهکپیوگواهیفوتثبتاحوالوگزارشبیمارستاندرصورتفوت،ودر

  .صورتبروزنقصعضوگواهیبیمارستانرابهکارشناسمربوطهتحویلنمایند

توانندبامراجعهبهساختمانمرکزیهمکارانجهتاستفادهازبیمهعمروحوادثدانشگاهمی

طبقهسومدفتربیمهخدماتدرمانیوتامیناجتماعیجنابآقایمجیدغالمیفرمتعیین

استفادهکنندهرادریافتوبعدازتکمیلوامضاءبهبایگانیاموراداریجهتثبتدرپرونده

ویلنمایند.تح

 

 دانشگاه تبریز -8-4-3

هایخودرووعمروسرمایهگذاریباشرکتبیمهتجارتنوبرایتسهیالترفاهیبیمهنامه

همکاراندانشگاهی

توانندباارایهکارتشناساییدانشگاهازتسهیالتارائهشدهبهشرحذیلبهرهمندهمکارانمی

 گردند.

خصثالثبدونپیشپرداختحداکثردرششقسطپرداختحقبیمهنامهخودروش -

مساویباچککارمندی

 تخفیفبیمهنامهشخصثالث%5/2اعمال -

پرداختحقبیمهنامهبدنهاتومبیلبدونپیشپرداختحداکثردرهشتقسطمساوی -

 باچککارمندی
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تخفیفبیمهنامهبدنهخودرو%20اعمال -

 وهایصفرکیلومترتخفیفبیمهنامهبدنهخودر%25اعمال -

 تخفیفنقدیدرصورتتسویهنقدیبیمهنامهبدنه%10اعمال -

گذاریازشرکتبیمهتجارتهایعمروسرمایهتخفیفبرایدارندگانبیمه%10اعمال -

 نو

 باشدشرایطوتخفیفاتبیمهعمروسرمایهگذاریبپیوستمی -

 راهطالقانیجنبکانونفجرآدرسشرکت:تبریزخیابانطالقانیپایینترازچهار -

تماسنمایند.09143177851–35412093همکارانمحترمدرصورتسوالباشماره



 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی -8-4-4
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 دانشگاه شهید بهشتی -8-4-5
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359 



360 



361 
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 قرارداد بیمه عمر کارکنان
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بیمهآتشسوزی








364 






365 
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 مانی کارکنانتعرفه صدور دفترچه خدمات در
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 3و  2تبعی 
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 بیمه خودرو






370 

 دانشگاه صنعتی اصفهان -8-4-6

 بیمهاتومبیل

شرایطبیمهبدنهوشخصثالثاتومبیلبرایپرسنلدانشگاه

شرکتطرفقراردادبیمهمعلم

شرایطبهصورتنقدباتخفیفویژه

ارکنانکسرازحقوقویادریافتچکماههبامعرفینامهادارهرفاهک10شرایطبهصورتاقساط

بانکی

.بیمهمعلمتماسحاصلفرمایید03133913939جهتکسباطالعاتبیشترباشمارهتلفن

 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر -8-4-7
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 فرم اعالم خسارت بیمه مسئولیت دانا
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در اداره رفاه دانا  یتوسط شرکت حامها نامه مهیب هیبر امکان صدور کل یمبن هیاطالع

 10شماره .ب. هیکارکنان دانشگاه اطالع




 دانشگاه صنعتی شریف  -8-4-8

 بیمه آتش سوزی منازل

منازلمسکونی)تملیکییااجارهای(همکارانمحترمتحتپوششبیمهدرمانگروهیدانشگاه،

سق تا انفجار صاعقهو )آتشسوزی. فبهصورترایگانتحتپوششبیمهآتشسوزیآصا

تکمیلوبه را توانندفرمپیوستمیباشد.همکارانگرامیدانشگاهمیریال(500.000.000

 ادارهرفاهوتعاوندانشگاهارسالفرمایند.
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نامهمعتبر(متعلقبهبیمهای)دارایاجارهشایانذکراستفقطواحدمسکونیتملیکیویااجاره

صاتهمسر(موردقبولشرکتبیمهخواهدبود.شدهاصلیویاهمسرایشان)باذکرمشخ

 فرمبیمهآتشسوزیمنازلمسکونی

 1396بهمن08

 

 افزایش دیات بیمه نامه مسئولیت

2.310.000.000ریالبه2،100،000،000طبقاعالمقوهقضائیه،دیاتدرسالجاریازمبلغ

حرامهایریالدرماه3.080.000.000ریالبه2.800.000.000هایعادیوازریالدرماه

 .افزایشیافتهاست

 1397اردیبهشت02



 بیمه آتش


 

 دانشگاه عالمه طباطبایی -8-4-9

بیمهعمروحوادثصندوقبازنشستگیکشوری

تصمیمو18/02/1385مورخهـ28916 ت/15467اینقراردادبهاستنادتصویبنامهشماره

ت/60259شمارهنامهتصویبووزیرانهیأت08/03/1389مورخ43410/52078شمارهنامه

شمارهمنضماجرائیدستورالعملهمچنینو21/05/1395مورخهـ52739 بخشنامه به

http://hram.sharif.ir/images/forms/bimeatash.pdf
http://hram.sharif.ir/images/forms/bimeatash.pdf
http://hram.sharif.ir/images/forms/bimeatash.pdf
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ایطعمومیسازمان)وقت(مدیریتوبرنامهریزیکشوروشر16/11/1385مورخ100/186626

.گرددمیبیمهپایهحادثهوفوتکارکنانوبازنشستگاندولتتنظیمومبادله

شمارهجهادمیدانفاطمیخیابانتهران:نشانیبه)کشوریبازنشستگی صندوق:گربیمه-الف

61)

گذاربیمه-ب بازنشستهوشاغلکارکنانسویازنمایندگیبه الذکرفوقاجراییدستگاه:

.خود

مشابهعناوینوموقت،قراردادی،پیمانی،ثابت،رسمیازاعم)کارکنان:شدگانبیمه-پ

دستگاهبازنشستگانو(آنها

بازنشستگانباالی1تبصره باتوجهبهمفاد1367سالسنوبازنشستگانقبلازسال70:

عآنانمکلفاستافرادمذکورتصویبنامهفوقالذکرمشمولاینقراردادبودهودستگاهمتبو

.دهدقراردولتبازنشستگانوکارکنانفوتوحادثهپایهبیمهپوششتحت را

قصدوارادهبیمهشدهبدونکهاستخارجیعاملیکازناشی،ناگهانیپیشامد:حادثه -ت

. ،منجربهفوتیانقصعضویااعضاءبدنویشود

گیجزئیوکلیدائم:عبارتاستازقطع،یاازدستدادنتوانایینقصعضووازکارافتاد-ج

تایید وطبقتشخیصپزشکمتخصصو اعضایبدنکهناشیازحادثهبوده کارعضویاز

.پزشکمعتمدبیمهگر،وضعیتدائموقطعیداشتهباشد

-رافتادگیدائم)کلی:افرادیکهقبلازشروعقرارداد،داراینقصعضوبودهویاازکا2تبصره

.باشندنمیآنازناشیتعهداتوقرارداداینمفادمشمولبابتایناز جزیی(داشتهباشند

جزیی(ناشیازبیماریباشدازشمول-:چنانچهنقصعضوویاازکارافتادگیدائم)کلی3تبصره

.اینقراردادمستثنیخواهدبود

برایهرنفربابتفوتمبلغ97وبازنشستگاندرسالسرمایهبیمهپایهحادثهوفوتکارکنان

مبلغ58.300.000 حداکثر بدن اعضاء از عضوی افتادگیدائم کار از یا برایقطع و ریال

.باشدمیریال58.300.000



: تعهداتبیمهگر

یا نقصعضو بهفوت، منجر مشمولبیمهکه صورتوقوعحادثه متعهداستدر بیمهگر

جزیی(بیمهشدهگردد،پسازدریافتمدارکموردلزومطبقمفاد-ادگیدائم)کلیازکارافت

قرارداد،غرامتمقرررادروجهبیمهگذارپرداختتابرحسبموردبهبیمهشدهیافردیاافراد

مشخصشدهتوسطویودرصورتعدمتعیینافرادذینفعبهوراثقانونی)بهموجبقانون

.هتادیهگرددمدنی(بیمهشد

تبصره:فرمتعیینافراداستفادهکنندهازبیمهفوتکهبهشرحنمونهدرسایتصندوقتعبیه

گردیدهاستبایدتوسطبیمهشدهتکمیلوپسازتاییداموراداریبهطورمحرمانهدرپرونده
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ییردراستخدامیویدردستگاهمحلخدمتمستخدمانشاغلوبازنشستهنگهداریشود.تغ

ناماستفادهکنندهیاتعدادآنها،همچنینمیزانسهمیهاستفادههریکازآنهادرفرممزبور،

.موکولبهتقاضایبیمهشدهخواهدبود

اصلیاتصویرتاییدشدهمدارکتوسطمراجعذیصالحبهشرحذیل،برایپرداختغرامتفوت

:ی(حسبموردبرایبیمهگرارسالشودجزی-یانقصعضویاازکارافتادگیدائم)کلی

:درصورتفوت-الف

تصویرصفحاتشناسنامهباطلشدهمتوفی – 1

تصویرکارتملیمتوفی -2

گواهیفوتصادرشدهازطرفسازمانثبتاحوالکشور – 2

گواهیپزشکیاپزشکیقانونیمبنیبرتعیینعلتفوت – 3

طمراجعذیصالحانتظامییاقضاییتنظیمونامبیمهگزارشمشروححادثهفوتکهتوس – 4

.شدهمتوفیدرآنقیدشدهباشد

:حادثهازناشی(جزیی-کلی)دائمکارافتادگیازوعضونقصصورتدر–ب

گزارشمشروححادثهکهتوسطمراجعذیصالحماموربهرسیدگیبهحادثهتنظیمشدهونام -1

.باشدبیمهشدهمصدومدرآنقیدشده

گواهیپزشکمعالجمبنیبرشرحکاملصدماتواردهدراثرحادثهومعالجاتانجامشدهو -2

جزیی(-احرازنقصعضویاازکارافتادگیدائم)کلی

:برایهریکازمواردبندالفوبارائهگواهیالزمازبیمهگذارمبنیبرپرداختحق1تبصره

زفوتیاحادثهبااعالمردیفمربوطدرلیستارسالیضروریبیمهمربوطبهآخرینماهقبلا

.است

جزیی(دراثرعواملزیرازشمولتعهدات-مواردفوتونقصعضویاازکارافتادگیدائم)کلی

:بیمهگرخارجاست

خودکشییااقدامبهآن -1

صدماتبدنیکهبیمهشدهبطورعمدیمسببآنباشد)خودزنیکردهباشد( -2

مستییااستعمالهرگونهموادمخدریااستفادهازداروهایبدونتجویزپزشک-3

ارتکاببیمهشدهبهاعمالمجرمانه)اعمازمباشرت،مشارکتیامعاونتدرآن(-4

فوتبیمهشدهبعلتحادثهعمدیازطرفذینفع)اعمازمباشرت،مشارکتیامعاونتدر-5

.ریافتسهممربوطبهخودمحرومخواهدشدآن(کهدراینصورتازد

خساراتناشیاززمینلرزه،آتشفشان،فعلوانفعاالتهستهایمگراینکهناشیازکارباشد، -6

.سیلوطوفان،جنگ،انفجاراتاتمیوهیدروژنیونوتروژنیومانندآن

 .شورش،اعتصاب،اغتشاش،بلواکهمنجربهفوتیانقصعضوشود -7

 .مکانصدوربیمهنامهشخصثالث،بدنه،آتشسوزیدردانشگاهفراهمگردیدا



377 

رساند؛باهمکاریشرکتبیمهداناامکانصدوربیمهمیبهاطالعهمکارانشاغلوبازنشسته

نامهشخصثالث،بدنه،آتشسوزیوغیرهدردانشگاهبدونکارمزدوپیشقسطفراهمگردیده

درقالبارائهتسهیالتبانکی بانکمهرایران و بیمهدانا اردادفیمابینطیقر است.اینامکان

 پذیرد:میریالباشرایطذیلانجام 000/000/35 تاسقف

پرداختحقبیمه،توسطبیمهگذاریااشخاصدیگر ارائهچکجهتضمانت  -

قسطبدونکارمزدوپیشقسط 12 پرداختحقبیمهدر  - 

بانکافتتاححساب  -  انجامالحسنهقرضنزد کهتوسطنمایندهشرکتبیمهدانا ایران، مهر

.پذیردمی

فوقبهساختمانمرکزی،دفتربیمهدانامراجعههایهمکارانمتقاضی،جهتصدوربیمهنامه

 نمایند.

09383843572  شمارهتماسنمایندهبیمهدانا:

 9572:خبرشماره - 14:06ر:خبدرجساعت - 1398/06/12تاریخدرجخبر:

 

 دانشگاه علم و صنعت ایران -8-4-10

یمهعمروحادثهب

ازطرفریال58،300،000پرداختغرامتبیمهعمربهبیمهشدگاندرطولقراردادمبلغ

 .باشدمیسازمانبازنشستگی

 : مدارکالزم

 درخواستکتبیوارثجهتدریافتبیمهعمر -

 اسنامهیمتوفیکپیازتمامیصفحاتشن -

 اصلوکپیگواهیفوتازثبتاحوالوگواهیعلتفوتازبیمارستان -

فرمهایومدارک همکارانمحترملطفاجهتتسریعخدماتبیمهقبلازهراقداماولیه : توجه

استفادهتعیینفرمتکمیلبرایذکراستبهالزم.فرماییدمراجعهسپسونمودهتکمیلرامربوطه

 .بهادارهرفاهمراجعهنمایندشخصا عمربیمهسرمایهزاکننده
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 هاخدمات بیمه برنامه عملیاتی -8-5
 هابیمهخدمات کارگروه  -8-5-1

 فهرست اعضا

رئیسکارگروهومدیراموراداری آقایابراهیمحافظی

معاونکتابخانهمرکزیومرکزاسنادآقایعلیمزارعی

ندهکانونبازنشستگاننمایآقایعلیرضامستجابی

علمیهیأتنمایندهستادرفاهیاعضایدکترموسیعربی

کارشناسبیمهآقایسیدعلیفالحزاده

مسئولخوابگاهشهیدچمرانآقایهادیطرماح

نمایندهشورایکارکنانخانمشیوانیاکان

دبیرکارگروهورئیسادارهرفاهکارکنانآقایمیثممظلومی

 

 بندی جلسات کارگروهبرنامه زمان -8-5-2

 جلسه دوم جلسه اول زمان و مکان جلسه نام کارگروه

هابیمه

29/04/139916/06/1399تاریخ

11یکشنبه11یکشنبهروزوساعت

تاالردکترمصطفویدفترمعاونتاداریومالیمکان

 

 های برنامه عملیاتیفهرست پروژه -8-5-3
 1400مهجامععملیاتیخدماتسالمتورفاهکارکناندانشگاهشیرازسالجاریبرناهایپروژه

نامپروژهردیفگروهخدمات
بودجهپیشنهادی

)میلیونریال(

 هابیمه

0بیمهعمروسرمایه1

0بیمهحادثهوآتشسوزی 2

0طرحارتقایخدماتتسهیالتپساندازکارکناندانشگاهشیراز 3

0خودرووشخصثالثبیمهبدنه 4

 0 جمع
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 های برنامه عملیاتیشناسنامه پروژه -8-5-4
 گذاریانداز به بیمه عمر و سرمایهانتقال تسهیالت پس -8-5-4-1

الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:بیمههانوعپروژه:جاری

جایگزینی به سرمایه و عمر بیمه قرارداد عقد هدفپروژه:

برایاعضایانتسهیالتپس بانکتجارتکلیه فعلیدر داز

جهتبهرهمندیایشانازمزایاعلمیهیأتوغیرعلمیهیأت

عمروسرمایهوافزایشچشمگیرارزشهایبیمههایوپوشش

نهاییاندوخته

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:

ژه:شمارهنامهوتاریخابالغپروتاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

واحدواحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه مدیریتهای پروژه: همکار سازمانی

امورمالی

زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

رسمی،پیمانیوقراردادیعلمیهیأتمشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کلیهاعضای

1756ولین/بهرهبرداران:درحدودبرآوردتعدادمشم

ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:کارکنانیرسمیوپیمانیدارایتسهیالتپساندازوکارکنانقراردادی

امنا(هیأتمتقاضی)پسازتصویبدر



 :ج(جدولفعالیتها

تاریخپایانتاریخشروعنامفعالیتردیف

واحد

سازمانیو

فردمسئول

توضیحات

1







2





3







4



پیشنهاداصالح

جهتطرحنامهآیین

درکمیسیوندائمی



تصویبپیشنهاددر

امناهیأت



انعقادقراردادبابیمه

عمروسرمایهجهت

هریکازکارکنان



انتقالکسوراتاز

بانکبهبیمه

01/07/1399







01/12/1399





20/12/1399







20/12/1399



15/07/1399







15/12/1399





01/07/1400







30/12/1400





اصالحمصوبهبه

بانکهایدارایمجوزاز

بانکمرکزیجمهوری

اسالمیایرانو

شرکتهایبیمهارائه

دهندهبیمهعمرو

سرمایهدارایمجوزاز

بیمهمرکزیایران،به

8پیوست5ماده

نامهاستخدامی+آیین

افزودناعضای

قراردادی
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ها:د(برآوردهزینه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف

1

2



99حالتفعلی:مبلغثابتسال

درصدآیتم10حالتپیشنهادی:حداکثر

99اولحقوقیاعضاسال

7،706



22،712



جمع



ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

براساستقاضایافرادمشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع



و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

درصدفراوانیفراوانیتجمعیفراوانیسطحرضایتردیف
درصدفراوانی

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5



توضیحاتتکمیلی:

دارد(علمیهیأتوغیرعلمیهیأتاستخدامیاعضایهاینامهآییننیازبهاصالحمصوبات)
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 بیمه بدنه خودرو و شخص ثالث -8-5-4-2

الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:بیمههانوعپروژه:جاری

هصورتببدنهخودرووشخصثالثمهیبهدفپروژه:

بدونافزایشقیمتکسرازحقوق(با)یطقستمام

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

سازمانیهمکارپروژه:مدیریتامورمالیهایواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه

زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

ایشانهایوخانوادهعلمیهیأتوغیرعلمیهیأتمشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کلیهاعضای

نفر5000برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:حدود

ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:بهتعدادمتقاضیان



 :ج(جدولفعالیتها

تاریخنامفعالیتردیف

شروع

تاریخ

پایان

واحدسازمانیو

فردمسئول

توضیحات

1





2



3







بازنگریواصالح

شرایطتفاهمنامه



اطالعرسانیبه

کارکنان



صدورمعرفینامهبر

اساستفاهمجدیدو

اعالمبهامورمالی

جهتکسرازحقوق

درصد40درحالحاضر

5نقدادرابتداومابقیدر

گرددکهمیسیطقسطتق

پیشنهادبرتقسیطکل

باشد.میقسط10مبلغدر



د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف













بدونهزینه

جمع
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ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

انیبودجهعمر2

درآمداختصاصی3

کلمبلغمشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع



و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

درصدفراوانیفراوانیتجمعیفراوانیسطحرضایتردیف
درصدفراوانی

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:
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 بیمه عمر و سرمایه -8-5-4-3

الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:بیمههانوعپروژه:جاری

هدفپروژه:توسعهضریبنفوذبیمهعمروسرمایه

برداریازتخفیفحاصلازعقدقراردادبیمهوبهره

درمانتکمیلی

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه::تاریختصویبدرکارگروهتخصصی

سازمانیهمکارپروژه:مدیریتامورمالیهایواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه

30/6/1400لغایت1/7/1399زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

ایشانهایوخانوادهعلمیهیأتوغیرعلمیهیأتضایمشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کلیهاع

نفر5000برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:حدود

ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:بهتعدادمتقاضیان

 :ج(جدولفعالیتها

تاریخپایانتاریخشروعنامفعالیتردیف
واحدسازمانیوفرد

مسئول
توضیحات

1









2

ورپوینتوتهیهپا

برگزاریجلسات

آنالینبیمهسامان

جهتفرهنگسازی



عقدقرارداد

01/04/1399









15/05/1399

15/05/1399









29/12/1399





د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف













بدونهزینه

جمع
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ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

درخواستمتقاضیانمشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع



و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

درصدفراوانیفراوانیتجمعیفراوانیسطحرضایتردیف
درصدفراوانی

تجمعی

مخیلیک1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:
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 سوزیبیمه حادثه و آتش -8-5-4-4

الف(اطالعاتعمومی:

گروهخدمات:بیمهنوعپروژه:جاری

حادثهوآتشهایهدفپروژه:توسعهخدماتبیمه

عقد مقیاسو اقتصاد محل از تخفیف با سوزی

بیمهایعلیالخصوصهایسایررشتهقرارداددر

بیمهدرمانتکمیلی

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

سازمانیهمکارپروژه:مدیریتامورمالیهایواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه

اناجرایپروژه:زممکاناجرایپروژه:



ب(اطالعاتمشمولین/بهرهبرداران:

ایشانهایوخانوادهعلمیهیأتوغیرعلمیهیأتمشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کلیهاعضای

نفر5000برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:حدود

ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:بهتعدادمتقاضیان



:ج(جدولفعالیتها

تاریخپایانتاریخشروعنامفعالیت ردیف
واحدسازمانی

وفردمسئول
توضیحات















تعیینشرایطتفاهمنامه



جلسهباشرکتبیمه



انعقادتفاهمنامه



اطالعرسانیبهکارکنان





د(برآوردهزینهها:

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانهزینهردیف













بدونهزینه

جمع
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ها:مالیهزینهتأمین(منابعه

توضیحاتمبلغ)میلیونریال(عنوانمنبعردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

میزاندرخواستیمتقاضیانمشارکتبهرهبرداران4

سایر5

جمع



و(سنجشرضایتبهرهبرداران:

درصدفراوانیراوانیتجمعیففراوانیسطحرضایتردیف
درصدفراوانی

تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحاتتکمیلی:
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 فصل نهم

 خدمات فرهنگی، هنری و اوقات فراغت


 مقدمه -9-1
فرآنیدرا قاتفراغتخدماتفرهنگی،هنریواوخدماتارائهشدهدربخشندیفصلابتدا

آگاهدیگردیمستندساز منظور سپسبه می. خدماتاتیرضازانیاز بخشنیکارکناناز

باخدماتییآشنای.درادامهبرادیاستخراجوارائهگردانیپاسخگوجیونتاهیتهیاپرسشنامه

عهبههاومراجبخش،خدماتارائهشدهبااستفادهازکاربرگدانشگاهنیهادرادانشگاهریسا

نیتدویاتیبرنامهعملزیوآوردهشدهاست.درانتهانییمربوطهشناسایهاتیهاوساسامانه

یهابههمراهشناسنامهپروژهرازیسالمتورفاهدانشگاهشیشدهتوسطکارگروهمربوطهدرشورا

ت.اسدهیبرنامهارائهگردنیا



 فراغتارائه خدمات فرهنگی، هنری و اوقات  فرآیند -9-2
 دانشگاه شیراز علمیهیأتنامه بورسیه فرزندان کارمندان و اعضای شیوه

 مقدمه:

اعضای بهکسبعلموعلمیهیأتدرراستایترغیبوتشویقفرزندانکارمندانو دانشگاه

هایآناندانش،ایجادشورونشاطورقابتمثبتدربینآنان،شکوفاییاستعدادهاوتوانمندی

ایمختلف؛ادبی،هنری،ورزشی،قرآنی،علمیو...،معاونتفرهنگیاجتماعیدانشگاههدرزمینه

دانشگاهراکهحائزشرایطموردعلمیهیأتشیرازدرنظردارد،فرزنداننخبهکارمندانواعضای

نظرباشند،بهمدتیکسالتحصیلی،بورسیهنماید.تمدیدمدتبورسیهتحصیلیمنوطبهارزیابی

گیرد.میادامهمسیربودهودرهردورهتوسطدانشگاهموردارزیابیقرارو

:اهداف:1ماده

 دانشگاه.علمیهیأتایجادزمینهتحرک،پویایی،شادابیونشاطدرکارمندانواعضای •

 هزینهتحصیلیافرادبهمدتیکسالتحصیلی.تأمین •

خا • تعلق و تعامل افزایی، هم همدلی، فضای اعضایایجاد و کارمندان بیشتر طر

 بادانشگاه.علمیهیأت

مختلفموردنظر.هایدرزمینهعلمیهیأتشناساییفرزنداننخبهکارمندانواعضای •

.علمیهیأتتقویتبنیهعلمیوفرهنگیفرزندانکارمندانواعضای •

گذاریومعرفیفرزندانمستعدوتوانمند.ارج •

ی:هایپیشنهاد:زمینه2ماده
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 رقمیدرکنکور.2هایرتبه •

 آموزان.هایخوارزمی،جابرنحیانبرایدانشهایبرتردرجشنوارهرتبه •

هایعلمیمرتبطبادانشجویانشامل؛جایزهسالهایبرتردرمسابقاتوجشنوارهرتبه •

 البرز،دانشجوینمونهسال،کتاببرترسال.

 المللی.آنوعترتدرمرحلهملیوبینقرهایبرترمسابقاتوجشنوارههایرتبه •

 المللی.هایادبیدرمرحلهملیوبینهایبرتردرمسابقاتوجشنوارهرتبه •

 المللی.هایهنریدرمرحلهملیوبینهایبرتردرمسابقاتوجشنوارهرتبه •

 المللی.هایورزشیدرمرحلهملیوبینهایبرتردرمسابقاتوجشنوارهرتبه •

 المللی.هایفرهنگیدرمرحلهملیوبینهایبرتردرمسابقاتوجشنوارهبهرت •

:مخاطبین:3ماده

 دانشگاهشیرازعلمیهیأتفرزندانکارمندانواعضای •

:مقطعتحصیلی:4ماده

 متوسطهدوم(-متوسطهاول-دانشآموز)ابتدایی •

دکترا(-کارشناسیارشد-کارشناسی-دانشجو)فوقدیپلم •

:شرحطرح:5دهما

دانشگاهعلمیهیأتدرطرحمذکور،بعدازشناساییوتأییدمدارکفرزندانکارمندانواعضای

ایبهعنوانکمکهزینهتحصیلیبهمدتیکتوسطمراجعذیصالح،بهصورتماهیانههزینه

سالبهحسابافرادمنتخبواریزخواهدشد.

هیانه::مبلغپیشنهادیجهتواریزما6ماده

مسابقاتوجشنوارههای)قرآنوعترت،ادبی،فرهنگی،ورزشی،هنری(درسطحملی: -

 ریال000/000/2دانشآموزابتدایی:مبلغ •

 ریال000/000/3دانشآموزمتوسطهاول:مبلغ •

 ریال000/000/4دانشآموزمتوسطهدوم:مبلغ •

 ریال000/000/5دانشجومقطعفوقدیپلم:مبلغ •

 ریال000/000/6شجومقطعکارشناسی:مبلغدان •

 ریال000/000/7دانشجومقطعکارشناسیارشد:مبلغ •

 ریال000/000/8دانشجومقطعدکترا:مبلغ •

رقمیدرکنکور،خوارزمیوجابربنحیان،جایزه2هایمسابقاتوجشنوارههای)رتبه -

ملی:سالالبرز،دانشجوینمونهسال،کتاببرترسال(درسطح

 ریال000/000/4دانشآموزابتدایی:مبلغ •

 ریال000/000/5دانشآموزمتوسطهاول:مبلغ •
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 ریال000/000/6دانشآموزمتوسطهدوم:مبلغ •

 ریال000/000/7دانشجومقطعفوقدیپلم:مبلغ •

 ریال000/000/8دانشجومقطعکارشناسی:مبلغ •

 ریال000/000/9دانشجومقطعکارشناسیارشد:مبلغ •

 ریال000/000/12دانشجومقطعدکترا:مبلغ •

-  ادبی، عترت، و های)قرآن جشنواره و سطحمسابقات در هنری( ورزشی، فرهنگی،

المللی:بین

 ریال000/000/4دانشآموزابتدایی:مبلغ •

 ریال000/000/5دانشآموزمتوسطهاول:مبلغ •

 الری000/000/6دانشآموزمتوسطهدوم:مبلغ •

 ریال000/000/7دانشجومقطعفوقدیپلم:مبلغ •

 ریال000/000/8دانشجومقطعکارشناسی:مبلغ •

 ریال000/000/9دانشجومقطعکارشناسیارشد:مبلغ •

 ریال000/000/10دانشجومقطعدکترا:مبلغ •

:متولیبرگزاریطرح:7ماده

اریمالیمتولیبرگزاریطرحمذکورمعاونتفرهنگیاجتماعیدانشگاهباهمکاریمعاونتاد

باشد.می

بودجهطرح:تأمین:محل8ماده

بودجهبرگزاریطرحپیشنهادیبعدازتصویبدرشورایفرهنگیدانشگاهوتأییدبرنامهوبودجه

وبهحسابمعاونتفرهنگیاجتماعیواریزخواهدتأمینوتشکیالتدانشگاه،توسطامورمالی

شد.

ظارتبربرگزاریطرح::ن9ماده

معاونفرهنگیاجتماعیدانشگاهوشورایفرهنگیدانشگاه،مسئولیتنظارتوارزیابیبرگزاری

طرحپیشنهادیرابرعهدهخواهندداشت.



 خدمات فرهنگی، هنری و اوقات فراغتکارکنان از  سنجش رضایت -9-3
 آموزشی و فرهنگی

 ت کارکنان از خدمات آموزشی و فرهنگی وجود دارد؟داری بین میزان رضایآیا تفاوت معنی

"آموزشیوفرهنگی"باالترینمیانگینرضایتکارکنانازخدمات4براساسجدولشماره

ترینمیانگینمربوطبهرضایتآناناز(وپایین02/4دانشگاه)مهدکودکمربوطبهرضایتاز

(است.68/3اننمونه()ها)تقدیرازبازنشستگانوکارکنمراسمومناسبت
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 : میانگین و انجراف استاندارد خدمات آموزشی و فرهنگی1-9جدول 

 آمار توصیفی

 میانگین آموزشی و فرهنگی
انحراف 

 استاندارد
 تعداد

02/410/169 دانشگاهمهدکودکخدمات

91/301/169 خدماتمجتمعآموزشیدانشگاه

68/312/169 انوکارکناننمونه()تقدیرازبازنشستگهامراسمومناسبت

 

 : میانگین خدمات آموزشی و فرهنگی1-9نمودار 



درسطح2(کهدردرجهآزادی74/0وبراساسمقدارآزمونماچلی)5براساسجدولشماره

تواندریافتکهاصلکرویتدربینابعادآموزشیوفرهنگیمیمعنیدارشدهاست0001/0

برقرارنیست،بنابراینازآزمونتعدیلدرجاتآزادیگرینهاوزگیزربرایمقایسهبرایکارکنان

میانگینرضایتازاینابعاداستفادهشد.
 : آزمون ماچلی2-9جدول 

معنیداریدرجهآزادی مجذورخی آزمونماچلیاثردرونگروهی

     

 

58/1(دردرجهآزادی59/7آمده)بهدستFدهدکهباتوجهبهمقدارمینشان6جدولشماره

تفاوتمعنیداریبینمیزانرضایتکارکنانازخدماتمربوطبهآموزشیوفرهنگی92/150و

وجوددارد./0001درسطح
 : آزمون تعدیل درجات آزادی گرین هاوز گیزر3-9جدول 

معنیداری Fدرجهآزادیآموزشیوفرهنگی

0001/0 58/159/7گیزر-گرینهاوز

4.02

3.91

3.68

خدمات مهد کودک دانشگاه   خدمات مجتمع آموزشی دانشگاه تقدیر از )مراسم و مناسبت ها

(بازنشستگان

آموزشی فرهنگی

آموزشی فرهنگی
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92/150

 

 : بونفرونی4-9جدول 

ها مراسم و مناسبت

 )تقدیر از بازنشستگان(

خدمات مجتمع 

 آموزشی دانشگاه

 مهدکودکخدمات 

 دانشگاه
 

 دانشگاهمهدکودکخدمات   

  NS خدماتمجتمعآموزشیدانشگاه 

 )تقدیرازبازنشستگان(هامراسمومناسبت /02/00001 





392 

 هاگی، هنری و اوقات فراغت در دانشگاهخدمات فرهن -9-4
 

 ها: اطالعات مربوط خدمات ورزش و تربیت بدنی در دانشگاه5-9جدول 

 عنوان خدمت نام دانشگاه ردیف
توضیحات 

 تکمیلی

تهران1

ممتازفرزندانازتقدیرجشنوارهبرگزاری -

چیقلمهایآزموننامثبت -

آموزیدانشسرایمدارسنامثبت -



ناصفها2

کمکهزینهاوالد -تربیتمدرس3

سفیرزبانموسسهویژهتخفیف -تبریز4

خواجهنصیرالدینطوسی5

شهیدبهشتی6

صنعتیاصفهان7

فرزندانکارکنانفراغتاوقاتکالسهای -صنعتیامیرکبیر8

ناهارباهمراهخانوادهبا(ص)پیامبروالدتجشن -صنعتیشریف9

عالمهطباطبایی10

علموصنعتایران11

فردوسیمشهد 12

شیراز13
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 دانشگاه تهران -9-4-1

 امور تحصیلی فرزندان پرسنل دانشگاه

 برگزاریجشنوارهتقدیرازفرزندانممتازخانوادهبزرگدانشگاهتهران  •

 قلمچی-کانونفرهنگیآموزشهایثبتنامآزمون  •

 ثبتناممدارسسرایدانش  •

 

 برگزاری جشنواره تقدیر از فرزندان ممتاز خانواده بزرگ دانشگاه تهران

 
دانشگاهعلمیهیأتفاهیبهمنظورتشویقوترغیبفرزندانکارکنانواعضایادارهکلامورر

هایبرتراندوزیوایجادتالشورقابتسازندهجهتکسبرتبهتهران،بهتحصیلعلمودانش

رئیسهوخانوادهدانشآموزانهیأتعلمیوپژوهشیبابرگزاریمراسمیباحضوراعضایمحترم

 .نماید،بااهدالوحوهدیهازاینعزیزانتقدیرمیودانشجویانممتاز



96-97شرایط برگزیدگان در سال تحصیلی 

معدلوتوضیحاتمقطعتحصیلی ردیف

خیلیخوب)تمامدروس(ششمابتدایی1

وباالتر19.50متوسطه( اول نهم)پایاندوره2

3
آزمونسراسریدرمقطعکارشناسی، پذیرفتهشدگان

1397 یادکتریدرسال ارشد سیکارشنا

شدگان منحصرا  هایدانشگاه پذیرفته

اول دولتیدورهروزانهونوبت

4

اول( هایسطحیککشور)دورهروزانهونوبتدانشآموختگاندانشگاه

-97ودکتریدرسالتحصیلی ارشد مقاطعکارشناسی،کارشناسی در

96

وباالتر17کسبمعدل

31/06/97 تا 01/07/96 ازتاریخهایعلمی،ورزشیوهنریلمپیادهاوجشنوارهکسبمقامدرا5

 

 ثبت نام مدارس سرای دانش

https://refah.ut.ac.ir/fa/page/2765
https://refah.ut.ac.ir/fa/page/2765
https://refah.ut.ac.ir/fa/page/2765
https://refah.ut.ac.ir/fa/page/2767
https://refah.ut.ac.ir/fa/page/2766
https://refah.ut.ac.ir/fa/page/2766
https://refah.ut.ac.ir/fa/page/2766
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 مدارسسرایدانشبرایفرزنداناعضایمحترم مجموعه در وعلمیهیأتشرایطثبتنام

رحجدولذیلهایکانونوبهشکارکنانگرامیدانشگاهبراساسترازدانشآموزاندرآزمون

 باشد:می

متوسطه دوممتوسطه اولابتدایی تراز

%50%30%25باال به 6750

6000-675020%20%40%

5500-600015%15%30%

 

 .مراجعهنمائیدزیرآدرسسایتآنبهبرایآشناییبیشتربامجموعهمدارسسرایدانشبهوب

 www.sarayedanesh.sch.ir 
 

 قلم چی -کانون فرهنگی آموزش های ثبت نام آزمون

 


علمیهیأتاعضای غیر آزمونعلمیهیأتو در فرزندانشان متقاضیثبتنام هایکانونکه

توانندباارائهدرخواستباشند،میدرصدتخفیفمی20فرهنگیآموزش)قلمچی(بااستفادهاز

ناموپایهتحصیلیفرزندشاننسبتبهدریافتمعرفینامهازادارهکلاموررفاهیاقدامودرج

 نمایند.

 

http://www.sarayedanesh.sch.ir/


395 

 دانشگاه تبریز  -9-4-2

 تسهیالت رفاهی آموزش زبان


 

 دانشگاه صنعتی اصفهان -9-4-3




 دانشگاه صنعتی امیرکبیر -9-4-4

11نام.اوقاتفراغتفرزندانپرسنلوقطعینمودنثبتهایاطالعیهدرخصوصبرنامهکالس

6-جمکران-قم96اطالعیهبرنامهاردوهایسال
 

http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=333
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=333
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=231
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=231
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 دانشگاه صنعتی شریف  -9-4-5
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 خدمات فرهنگی، هنری و اوقات فراغت تیبرنامه عملیا -9-5
 کارگروه خدمات فرهنگی، هنری و اوقات فراغت -9-5-1

 فهرست اعضا
رئیسکارگروهومدیرامورفرهنگی آقایدکترعلیحفیظی

مدیراموراداریآقایابراهیمحافظی

مدیراموراجتماعیخانمدکترمعصومهمحرر

فرهنگیمعاونمدیریتامورآقایبیژنکیا

نمایندهشورایکارکنانآقایسیدامیرحسینفنایی

علمیهیأتنمایندهستادرفاهیاعضایدکترزینبشکوهی

فرهنگیهایرییسادارههمکاریخانمحلیمهزارعی

رییساموراداریدانشکدههنرومعماریآقایهادیدهقانی

نمایندهکانونبازنشستگانخانمزهرارودکی

کارشناسرفاهایحسینشیخپورنائینیآق

دبیرکارگروهورئیسادارهرفاهکارکنانآقایمیثممظلومی


 بندی جلسات کارگروهبرنامه زمان -9-5-2
 جلسه سوم جلسه دوم جلسه اول زمان و مکان جلسه نام کارگروه

آموزشی،فرهنگی،

 هنریواوقاتفراغت

12/05/139931/06/139921/11/1399تاریخ

12:00سهشنبه12/30دوشنبه9یکشنبهروزوساعت

7طبقه7طبقهتاالردکترمصطفویمکان
 

 های برنامه عملیاتیفهرست پروژه -9-5-3
 1400جاریبرنامهجامععملیاتیخدماتسالمتورفاهکارکناندانشگاهشیرازسالهایپروژه

نامپروژهردیفگروهخدمات
هادیبودجهپیشن

)میلیونریال(

فرهنگی،هنری

 واوقاتفراغت

982.115وبازنشستگانسال98برگزاریمراسمتقدیرازکارکناننمونهسال1

500تهیهوتوزیعهدایایموفقیتتحصیلیفرزندانکارکنان 2

750ملیومذهبیهایفرهنگیوهنریدرمناسبتهایوبرنامههابرگزاریجشن 3

0آنانهایانعقادقراردادبامراکزتفریحی،هنریوفرهنگیبرایکارکنانوخانواده 4

100مجلهیتصویریدانشگاهیان 5

140تولیدمحتوایفرهنگیواجتماعی 6

200باشگاههنرمنداندانشگاهشیراز 7

0آنانهایفرهنگی،هنریبرایکارکنانوخانوادههایوکالسهابرگزاریدوره 8

1.000اعطایبورسوکمکهزینهتحصیلیبهفرزنداننخبهواستعداددرخشان 9

 750آنانهایمختلففرهنگیوهنریبرایکارکنانوخانوادههایبرگزاریمسابقات،المپیادهاوجشنواره 10

 5.555 جمع
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 های برنامه عملیاتیشناسنامه پروژه -9-5-4
 و بازنشستگانکارمندان نمونه  سم تقدیر ازمرا -9-5-4-1

 الف( اطالعات عمومی:

گروهخدمات:نوعپروژه:جاری

کارگروهفرهنگی،هنریواوقاتفراغت

هدفپروژه:

تکریموتقدیرازکارکناننمونهوتشویقنیروهایکارامد-

تکریمازخدماتدورانخدمتپرسنلبازنشستهوقدردانی-

یشاناززحماتا

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

سازمانیهمکارپروژه:ادارهرفاههایواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:مدیریتامورفرهنگی

ه:زماناجرایپروژمکاناجرایپروژه:یکیازتاالرهایمجموعهدانشگاه



 ب( اطالعات مشمولین/ بهره برداران:
وخانوادهایشان98مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارمنداننمونهدانشگاه،کارمندانواساتیدبازنشستهسال

برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

ایشانهایوخانواده98و97هاینفرکارمندنمونهسال25

ایشانهایوخانواده99بازنشسته54و98نفربازنشسته49

نفر450جمعادرحدود

نفر500ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:



 :ج( جدول فعالیت ها

 تاریخ پایان تاریخ شروع نام فعالیت ردیف
واحد سازمانی 

 و فرد مسئول
 توضیحات

01/07/139915/07/1399طرحدرکارگروهسالمتورفاه1

ادارهرفاه15/07/139915/10/1399قدیروهدیهذینفعانتهیهلوحت2

15/10/139915/11/1399تهیهملزوماتاجرایبرنامه*3
مدیریتامور

فرهنگی


ادارهرفاه15/11/139915/11/1399اجرایبرنامه4

هنری،پذیرائیو...های*هماهنگیمجری،قاری،گروه
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 د( برآورد هزینه ها:

 توضیحات مبلغ )میلیون ریال( عنوان هزینه فردی

1
هدیهکارمنداننمونهاستانییکماهحقوقو

مزایا


1
هدیهکارمنداننمونهدانشگاهیمعادلریالییک

سکهبهارآزادی


هدیهبازنشستگان3

اجراییهایهزینه4

 جمع



 ها: مالی هزینه تأمین( منابع ه

 توضیحات مبلغ )میلیون ریال( عنوان منبع ردیف

3180000000بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

 میلیونریال3180000000 جمع



 و( سنجش رضایت بهره برداران:

 ردیف
سطح 

 رضایت
 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی تجمعی فراوانی

یلیکمخ1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5



توضیحاتتکمیلی:





400 

 بورسیه فرزندان کارکنان -9-5-4-2
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 هابرگزاری جشن -9-5-4-3
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 فصل دهم

 هااقامت و رستوران ،یگردشگرخدمات 
 

 مقدمه -10-1
فرآنیدرا اقامتورستورانخدماتگخدماتارائهشدهدربخشندیفصلابتدا هاردشگری،

آگاهدیگردیمستندساز منظور سپسبه می. خدماتاتیرضازانیاز بخشنیکارکناناز

باخدماتییآشنای.درادامهبرادیاستخراجوارائهگردانیپاسخگوجیونتاهیتهیاپرسشنامه

هاومراجعهبهدانشگاهبخش،خدماتارائهشدهبااستفادهازکاربرگنیهادرادانشگاهریسا

نیتدویاتیبرنامهعملزیوآوردهشدهاست.درانتهانییمربوطهشناسایهاتیهاوساسامانه

یهابههمراهشناسنامهپروژهرازیسالمتورفاهدانشگاهشیشدهتوسطکارگروهمربوطهدرشورا

ت.اسدهیبرنامهارائهگردنیا

 

 هاشگری، اقامت و رستورانارائه خدمات گرد فرآیند -10-2
 استفاده از مهمانسراهای دانشگاه -10-2-1

  عنوان:

علمیهیأتوغیراعضایهیاتعلمیاستفادهازمهمانسراهایدانشگاهشیرازجهت

 هدف :

بررسیوارائهاموررفاهیوتسهیالتقابلارائهبهکارکناندانشگاهشیرازدرحدودمقرراتوبا

مالیامکاناتدرنظرگرفتن

 خدمت گیرندگان:

دانشگاهشیرازعلمیهیأتواعضایغیرعلمیهیأتکلیهاعضای

 خدمت دهندگان:

کارشناسرفاه-رئیسادارهرفاه-مدیراموراداری-مدیریتامورمالی-مالیاداریوعاونتم

 شرح مراحل انجام کار:

شگاهشیرازکهدارایاحکاماستخدامیدردانعلمیهیأتواعضایغیرعلمیهیأتکلیهاعضای

باشندمیتواننددرسامانهاداریومالیسوفاباتوجهبهمقرراتمهمانسراها،نسبتبهدانشگاهمی

اقدام واستفادهازآنجهتخودوخانوادهدرجهیک)تحتتکفل( رزروواحدهایمهمانسرا

نمایند.

رئیسهمحترم(،برنامهنرمهیأتنها)براساسنظرباتوجهبهشرایطمهمانسراهاومقرراتآ

میتوانندبعنوانفرآیندافزاریسامانهاداریومالیدانشگاهتعریفوکلیهخدمتگیرندگاناین
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کاربردرسامانهسوفادرقسمتمهمانسرانسبتبهدرخواستمهمانسراورزروواحدوپرداخت

وجهثبتناماقدامنمایند.

عدازثبتنامگزارشرزرووتخصیصواحدبهکاربرومسئولپذیرشمهمانسرابالفاصلهب

شود.پیامکمی

کنسلکردنرزروواحدهانیزدرهمینسامانهبرنامهریزیشدهاست.فرآیند

 مدارک و اطالعات مورد نیاز:

رئیسهدانشگاه(هیأتمقرراتاستفادهازمهمانسرا)مصوبه







 ام  و رزرو مهمانسرا در سامانه اداری و مالی دانشگاهنرم افزار ثبت ن





 مورد استفاده:های فرم

 



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



 

 مسئولیت و اختیارات هریک از عوامل اجرائی:

 مالی:مدیر

.رابرعهدهداردامورمالیمسئولیت

مدیراموراداری:

رابرعهدهداردتاییدبرنامهنویسیثبتنامدرسامانهسوفامسئولیت

رئیسادارهرفاه:

رابرعهدهداردکنترلنرمافزارثبتناممهمانسرامسئولیت

:رفاهکارشناس

بررسیمراحلثبتنامودرصورتایجاداشکال،بررسیوانتقالمواردبهمسئولمسئولیت

رابرعهدهداردشبکه

 مان انجام کار:مدت ز

شود.باتوجهبهتدریجیبودندرطولسالانجاممیفرآینداین

مقررات استفاده از مهمانسرا برای اعضای 

علمیهیأت  

مقررات استفاده از مهمانسرا برای 

علمیاعضای هیأت  

سامانه بهورود   

(مهمانسرا ستدرخوا و اولیه نام ثبت )درخواست مهمانسرا    

 

مهمانسرا پذیرش مسئول به نام ثبت تایید پیامک ارسال  

 

متقاضی به نام ثبت تایید پیامک ارسال  
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بهدلیلثبتنامالکترونیکی،زمانانجامکاربرایثبتنامواحدیاواحدهاییازیکمجموعه

شود.دقیقهبرایهرکاربرپیشبینیمی20اقامتیهرمهمانسراحدود
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 اهاقامت و رستوران ،یگردشگرمات خد سنجش رضایت کارکنان از -10-3
 ها وجود دارد؟آیا تفاوت معنی داری بین میزان رضایت کارکنان از خدمات گردشگری اقامت و رستوران

گردشگریاقامتو"باالترینمیانگینرضایتکارکنانازخدمات13براساسجدولشماره

ترینمیانگین(وپایین27/4دانشگاه)هایمربوطبهرضایتآنانازباغارموموزه"رستورانها

(است.80/3مربوطبهرضایتآنانازخدمتمهمانسرایقشم)


 ها میانگین و انجراف استاندارد خدمات گردشگری اقامت و رستوران :1-10جدول 

آمارتوصیفی

 تعداد انحرافاستاندارد میانگین گردشگریاقامتورستورانها

 90/311/1112 مهمانسرایتهران

 80/315/1112 مهمانسرایقشم

 94/313/1112 اردوگاهدکترمصطفوی

 89/308/1112 مجتمعفرهنگیرفاهیدانشگاه

 112 00/1 27/4 دانشگاههایباغارموموزه

 11/1112 99/3 رستورانموزهنارنجستان



 
 ها : میانگین خدمات گردشگری اقامت و رستوران1-10نمودار 



در14(کهدردرجهآزادی56/0وبراساسمقدارآزمونماچلی)14براساسجدولشماره

تواندریافتکهاصلکرویتدربینابعادگردشگریمعنیدارشدهاستمی0001/0سطح

هابرایکارکنانبرقرارنیست،بنابراینازآزمونتعدیلدرجاتآزادیگریناقامتورستوران

شود.رایمقایسهمیانگینرضایتازاینابعاداستفادهمیهاوزگیزرب


3.9

3.8

3.94
3.89

4.27

3.99

مهمانسرای تهران   مهمانسرای قشم اردوگاه دکتر 

مصطفوی

مجتمع فرهنگی 

رفاهی دانشگاه

باغ ارم و موزه های 

دانشگاه

رستوران و موزه 

نارنجستان

گردشگری

گردشگری
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 : آزمون ماچلی2-10جدول 

معنیداریدرجهآزادیمجذورخیآزمونماچلیاثردرونگروهی

0001/0 14 24/63 56/0گردشگریاقامتورستورانها



درجهآزادی(در47/8بهدستآمده)Fدهدکهباتوجهبهمقدارنشانمی15جدولشماره

تفاوتمعنیداریبینمیزانرضایتکارکنانازخدماتمربوطبهگردشگری127/463و17/4

وجوددارد.0001/0هادرسطحاقامتورستوران


 : آزمون تعدیل درجات آزادی گرین هاوز گیزر15جدول شماره

معنیداری Fدرجهآزادیگردشگریاقامتورستورانها

گیزر-گرینهاوز
17/4

47/8 0001/
127/463



 : بونفرونی3-10جدول 
رستوران

موزه

 نارنجستان

باغارمو

هایموزه

 دانشگاه

مجتمع

فرهنگی

 رفاهیدانشگاه

اردوگاهدکتر

 مصطفوی

مهمانسرای

 قشم

مهمانسرای

 تهران
 

 مهمانسرایتهران      

     NS مهمانسرایقشم 

    NS NS اردوگاهدکترمصطفوی 

   NS NS NS 
مجتمعفرهنگیرفاهی

 دانشگاه

 دانشگاههایباغارموموزه 0001/0 0001/0 0001/0 0001/0 

 0001/0 NS NS NS NS رستورانموزهنارنجستان 
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 هاا در دانشگاههاقامت و رستوران ،یگردشگرخدمات  -10-4
 

 هاها در دانشگاه: اطالعات مربوط خدمات گردشگری، اقامت و رستوران4-10جدول 

 عنوان خدمت نام دانشگاه ردیف
توضیحات 

 تکمیلی

تهران1

تهراندانشگاهباشگاه -

فدکقطارهای -

ساریآبادفرحعلمیهایهمایشمرکز -

تهراندانشگاهامیدهتل -



اصفهان2

جوانجنگلیباغ -

دانشگاهبزرگمهمانسرایورستوران -

انزلیبندرآپارتمانیمجتمع -

ناژوانتفریحیمجموعه -

چادگانویالهای -

مشهدمیعادآپارتمانهتل -

اردبیلوتبریزدانشگاههایتهاترمهمانسراهای -



تربیتمدرس3

(محالت،کاشان)روزهیکتورهای -

هادانشگاهمهمانسراهایباتهاتر -

سیرکبلیطتخفیفنمایشوسینمافیلمرایگانبلیت -

مالزیکشورازخارجتورهای -

کیشهویژتسهیالت -



تبریز4
هواپیماوقطاربلیطتسهیالت -

هادانشگاهرفاهیواقامتتسهیالتازاستفادهیاتهاتر -


5
خواجهنصیرالدین

طوسی

کالردشتروزهیکتورهای -

هادانشگاهگردشگریتسهیالت -

هادانشگاهسایراقامتیامکاناتازیااستفادهتهاتر -

شمالمشهد،کیش،امکانات -



بهشتیشهید6

(ع)الرضامشهدزائرسرای -

زیرآبمجتمع -

جهانگردیوایرانگردیگذاریسرمایهشرکتبانامهتفاهم -



صنعتیاصفهان7

صنعتیامیرکبیر8

جمکراناردویبرنامه -

اقامتیاماکنرزروودرخواستسامانه -

بهشتهشتهتلامکانات -

هادانشگاهسایرباتهاتر -

آهوانمسافرتیآژانسبانامهتفاهم -



صنعتیشریف9

زیارتیوسیاحتیتسهیالت -

کشورازخارجتورهای -

کشورداخلهواییوریلیزمینی،تورهای -

روزهیکتورهای -
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عالمهطباطبایی10

روزهیکتورهایگردشگریایرانوتفریحیهلدینگکارت -

مشهدپردیسانهتل -

هاهتلبانامهتفاهم -

هادانشگاهامکاناتزااستفادهباتهاتر -



علموصنعتایران11

روزهیکتورهای -

بابلسررفاهیمجتمع -

جهانگردیوایرانگردیهتلهایمجموعه -



فردوسیمشهد12

استادسرامجتمع -

هادانشگاهرفاهیامکانات -

بهشهرفرهنگیوآموزشیمجموعه -



شیراز13
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 دانشگاه تهران -10-4-1

افرتیوگردشگریطرفقراردادهایخدماتمسشرکت

 :شرکتخدماتریلیفدک.1

نوآفرین)قطارهایپردازاموررفاهیدانشگاهوشرکتریلکلادارهمنعقدهبینتفاهمنامهپیرو

صورتکلیهخدماتاینشرکتبهاستفادهازجهتتخفیفاتایازپنجستارهفدک(مجموعه

 .استگرفتهشدهوگروهیدرنظرانفرادی

ستارهفدک(خدماتمتنوعیازجمله:5نوآفرین)قطارهایپردازشرکتریلذکراستالزمبه

ارائه)اکونومی،ویژه،عصرانه،مختلفهایمسافراندرکالسحملونقلخدمات بیزینس(را

هایسلیقهطبقایدیگریبهنامقطارباهتلرادرچندینشهردهدوهمچنینسرویسویژهمی

 نماید.مشتریطراحیواجرامیلفمخت
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:هایمنحصربهفردقطارهایپنجستارهفدکمهمترینویژگی

کیلومتربرساعت200قابلیتحرکتباسرعت •

 گرمکترینگبکارگیریکوپهمهماندارمجهزبهتجهیزات •

درجهدر26تا22قابلیتتنظیمدمایفضایداخلکوپهتوسطمسافریناز •

 وزمستانتابستان

 هابهسامانهاعالمواطفاحریقتجهیزواگن •

سامانهصوتیوتصویریباقابلیتاحضارمهماندار،امکانانتخابونمایشانواع •

 فیلموموسیقی

هایهواپیماییسرویسبهداشتیایرانیوفرنگیمطابقبااستانداردهایشرکت •

 روزدنیا

 GPSتمومجهزبهسیسWifiوسامانهIP TVسیستم •
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 تختهخوابباطراحیویژهمطابقبااستانداردهایارگونومی4هایکوپه •

 میزناهارخوریمجزابرایهرمسافردرکوپه •

 سامانهروشناییونورپردازیویژه •

 هایصوتیوحرارتیجهتحذفصداهایمزاحموایجادفضایآرامعایق •

 تزئیناتداخلیلوکسومدرن •

درنظرتخفیفاتخدماتاینشرکتبااستفادهازتوانندجهتنشگاهمیدامحترمکلیههمکاران

 .بهشکلزیراقدامنمایندگرفتهشده

 خریدانفرادی)دریافتکدتخفیفبرایخریدآنالین( .1

ازطریق)ایمیل،اتوماسیونرافرممربوطه،کدتخفیفتوانندپسازتکمیلمیمحترمهمکاران

.ویاپیامک(دریافتنمایند

 خریدهایگروهیبهدرخواستهرواحدبابیشترینتخفیف .2

ادارهتوانندباارسالدرخواستاتوماسیونیبههامیها،واحدها،دانشکدهپردیسمحترممسئوالن

 دریافتنمایند.معرفینامهگروهیاموررفاهیجهتخریدهایکل

 / https://www.fadaktrains.comسایتشرکتخدماتریلیفدک:لینک

کدتخفیففرممربوطه

کلیکنحوهخریدبلیطقطارهاپنجستارهفدکبااستفادهازکدتخفیفراهنمایجهتدریافت

کنید.

-ut-fadak-1568445963https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/
p4.m-tehran



 مراکز اقامتی

هایکشور،باهماهنگیبهعملآمدهبینادارهکلاموررفاهیدانشگاهتهرانوسایردانشگاه

علمی،امکاناستفادهازخدماتگردشگریبرایکلیهپرسنلمحترمدانشگاهاعمازاعضایهیأت

 .کارمندانوبازنشستگانوخانوادهگرامیایشانفراهمشدهاست

بایستهایسراسرکشورمیهمنظوراستفادهازخدماترفاهیمراکزومهمانسراهایدانشگاهب

 :مراحلزیرانجامشود

 .تماسبادانشگاهمقصدجهتهماهنگیتاریخوهزینهاقامت •

ارسالدرخواستواعالممشخصات)نامونامخانوادگی،تاریخرفتوبرگشت، •

اداریبرایادارهکلامورسامانهاتوماسیونریقتعدادنفرات،شمارهتماس(ازط

 .رفاهیدانشگاه

دریافتمعرفینامهازدبیرخانهسازمانمرکزیدانشگاهوفکسبرایدانشگاه •

 .مقصد

http://refah.ut.ac.ir/fa/form/117
http://refah.ut.ac.ir/fa/form/117
http://refah.ut.ac.ir/fa/form/117
https://www.fadaktrains.com/
https://www.fadaktrains.com/
https://www.fadaktrains.com/
https://refah.ut.ac.ir/fa/form/117
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1568445963-fadak-ut-tehran-.mp4
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1568445963-fadak-ut-tehran-.mp4
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1568445963-fadak-ut-tehran-.mp4
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اطالعات هر یک از مراکز و مهمانسراها

نوعواحداقامتی مهمانسرا/مرکز ردیف
تعداد

واحد

حداکثر

ظرفیت

پذیرش

تاریخشروع
تاریخ

پایان

هایعلمیدانشگاهتهرانمرکزهمایش1
سوئیتتک

خوابواستودیو

40

سوئیت
14/03/98نفر6

 14/03/98نفر6واحد4سوئیتآپارتمانیپردیسارسدانشگاهتهرانمهمانسرا 2

 14/03/98نفر5واحد1واحدتکخوابمهمانسرایدانشگاهاصفهان 3

 14/03/98نفر6واحد2تخت4سوئیتمهمانسرایدانشگاهیزد 4

 14/03/98نفر5واحد1تخته3استودیومجتمعرفاهیبوعلیسیناهمدان 5

مهمانسرایعلومپزشکیاصفهاندرمشهد 6
سوئیتتک

خواب
نفر6واحد2

14/03/98 

همانسرایعلومپزشکیدررامسرم 7
آپارتمانتک

خواب
نفر6واحد1

14/03/98 

پزشکیدررامسرمهمانسرایعلوم 8
ویالیساحلی

تکخواب
نفر4واحد1

14/03/98 

9 
مهمانسرایدانشگاهعلومپزشکیتهراندر

سرعین)هتلبوستان(
نفر5واحد1تکخواب

14/03/98 

10 
پزشکیتهراندرشیرازمهمانسرایعلوم

)هتلآپارتمانجهاننما(
نفر5واحد1تکخواب

14/03/98 

11 
انسرایعلومپزشکیتهراندرمشهدمهم

)هتلاسپادانا(

واحدهتلی

تکخواب
نفر4واحد2

14/03/98 

مهمانسراینیروگاهبرقدرمشهد 12
2واحدویالیی

خواب
نفر6واحد1

14/03/98 

مهمانسرایدانشگاهامیرکبیر)دیناچال( 13
واحددوبلکس1

تکخواب
نفر6واحد1

14/03/98 

)دیناچال(امیرکبیرمهمانسرایدانشگاه 14
واحدویالی1

تکخواب
نفر4واحد1

14/03/98 

غیرفعالنفر6واحد1واحدآپارتمانیمهمانسراینیروگاهبرقدراردبیل 15



 تهران باشگاه دانشگاه

زیرمجموعه کلاموررفاهیواقعدرضلعجنوبغربیپردیسمرکزیادارهباشگاهدانشگاه،

مترمربعباسازهبتنمسلحوسطح2500زیربنایومترمربع10500زمینمساحتدانشگاه،با

1320هایدربینسال"دوبرولروالنمارسل"فرانسویآقایمشهورتوسطمعمار%25اشغال

ماهاجرایعملیاتمرمت،24حدودپساز1397سالتیرماهاماحداثودرسی1317-

توسطریاست دانشگاهمالیاداریومحترممعاوندانشگاهومحترمنوسازیومقاومسازی،

 .افتتاحگردید

https://refahtest.ut.ac.ir/fa/news/8569
https://refahtest.ut.ac.ir/fa/news/8569
https://refahtest.ut.ac.ir/fa/news/8569
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1561434906-.jpg
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1561434906-.jpg
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1561434906-.jpg
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1561434927-.jpg
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1561434950-.jpg
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1561434969-.jpg
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1561434985-.jpg
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1561435007-.jpg
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1561435007-.jpg
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1561435007-.jpg
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1561435007-.jpg
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1561435007-.jpg
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1561435007-.jpg
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1561435032-.jpg
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1561435032-.jpg
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1561435056-.jpg
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1561435056-.jpg
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1561435075-.jpg
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1561435075-.jpg
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1561435075-.jpg
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1561435075-.jpg
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1561435088-.jpg
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1561435107-.jpg
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1561435129-.jpg
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زخانهنفروبادارابودنآشپ600حدودظرفیتتاالرمجزابا4ازمندیبهرهباشگاهدانشگاهبا

رفاهحالکارکنانمتنوعیجهتآمادهارائهخدماتمدرنتجهیزاتصنعتیبههمراهکلیهلوازمو

 باشد.محترم،دانشجویانومیهمانانگرانقدرمی

توانبهمواردزیراشارههاوامکاناتباشگاهپسازاتمامعملیاتمرمتونوسازیمیازویژگی

 نمود:

سرمایشهاینصبسیستم • فنو و )چیلر گرمایشپیشرفته –هایسقفی

ر(ایرواش

صنعتیهایفناگزاستوهودهاترینازپیشرفتهمندیبهره •

گرمهایدوجداره،فرهایدمکنوغذا،اعمازدیگطبختجهیزاتروزترینبه •

 هاغذامطلوبایستاده،جهتافزایشتنوعوکیفیتهایکن

 ئهغذاهایگرمغذایپیشرفتهواراتوزیعکانترهای •

 برخورداریازآسانسورهایهیدرولیکی •

وکلوینکارول،هایمیزهاومبلمانتاالرازجملهمدلترینمدرناستفادهاز •

 ویکتوریا

 هایدوجدارهجهتجلوگیریازاتالفانرژیشیشهاستفادهاز •

 صدفایچوبیدرسالناصلیوهایکرکرهنصبپرده •

 آبنماایوهایشیشهلندرسااسکرینهاینصبپرده •

 باشگاهداخلیجدیدومنطبقباطراحیفضایلوسترهاینصب •

 هایبهداشتیسرویساتوماتیکازشیرآالتتماممندیبهره •

تأییدسازمانموردومدرنهایامکاناتوفضاهایبروز،منطبقباطراحیسایر •

 میراثفرهنگی

یبابهرهگیرقدمتسال80زشمندکهبابیشازازجملهخدماتقابلارائهدراینمجموعهار

درزماناحداث(کهبهثبتسازمانمیراثفرهنگینیزمدرنایرانی)معماریاصیلازمعماری

متعادلصبحانه،ناهاروشامهمهروزه)بهجزایامتعطیل(بانرخوعدهغذاییسرورسیدهاست؛

دانشگاه،دانشجویانومیهمانانگرانقدروهمچنینممحترمندیکارکنانبهرهوکیفیتباالجهت

مراسم جهت همایشپذیرایی و نشستها کالسها، اداری، میهمانیهای آموزشی، هایهای

 باشد.هامیهاومیانوعدهدرتمامیوعده…خانوادگی،ولیمهو

هایآموزشی،کارگاهها،ها،همایشهمکارانوواحدهایدانشگاهتهرانبهمنظوربرگزاریمراسم

میهمانی و ولیمه تاالرهایباشگاه50از…هایخانوادگی، اجاره یا ورودیه درصدتخفیفدر

 باشند.برخوردارمی

ودلنشینآرامشبخشروزه)بجزایامتعطیل(درمحیطیاستهمهباشگاهدانشگاهمفتخر

.پذیرایمیهمانانارجمندباشد
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دانشگاهتهرانودانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیمنعقدهبینتفاهمنامهطبق

همکارانوواحدهایمربوطهایندانشگاهنیزهمانندهمکارانو1397سالبهمنماهتهران،از

 باشند.واحدهایدانشگاهتهران،ازکلیهامکاناتویژهباشگاهبرخوردارمی

توانبهراهاندازیکافهکتاباندازیواجراگرددمیازجملهاقداماتیکهامیداستبهزودیراه

شاپفرهنگی(،سروفستفودهایسالمتوطبخغذاهایسبزیجاتوکمکالریاشاره)کافی

 نمود.
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 :تاالرهای باشگاه و ظرفیت پذیرایی

 نظرسنجی باشگاه دانشگاه تهران

تو انتقاداتوپیشنهاداتبا جهبهاهمیتموضوعتکریماربابرجوعولزومآگاهیازنظرات،

هایمربوطهسازندهشماهمکارانگرامیباهدفبهبودخدماترسانی،باتکمیلاطالعاتفرم

.اینادارهرایارینمائید

انانگرامیراجلبامیداستبتوانیمباارائهخدماتمناسب،رضایتخاطرشماهمکارانومیهم

 .نمائیم

 لینکدانلودفایل

 

 گردشگری

 هالزومتوجهبهمقولهسفردرسازمان

درطولتحولعلممدیریتوشاخهمدیریتمنابعانسانیانواعواقسامتمهیداتبرایتضمین

نیرویانسانیتدوینشدهاست؛امانقشخدماترفاهیکارکناندرجذبونگهداشتکیفیتکار

ترنسبتبهایاستراتژیکومهمهایامروزمقولهمنابعانسانیکارآمددردنیایرقابتشرکت

 .شودسایرتمهیدات،شناختهمی

هابهعنوانیکینفراهمکردنامکاناتوخدماترفاهیخارجازتعهداتپرداختیمعمولسازما

بخشیبهآنها،عملکردشانراهایرایجدرپاسخگوییبهنیازهایمتنوعکارکنانوانگیزهازروش

 .ایبهبودخواهددادبهطورفزاینده

سفرواستفادهازاوقاتفراغتازآنجاییکهدرسالمتروانیوجسمیکارکناننقشمؤثری

توجهمدیرانقرارگرفتهاست؛بنابراینبسترسازیاستفادههایامروزیمورددارد،درسازمان

اینامکاناترفاهیضمنکاهشهزینه توزیععادالنهخدماتمداومکارکناناز هایسازمان،

 .شودرفاهیرانیزموجبمی

بازهسهمیه در اولویتبندیمهمانسراها دپارتمانهایزمانیمشخصو از هایبندیکارکنان

سازما بطورمختلف را رفاهی امکانات مدیریت امکان عملکردی، پارامترهای اساس بر ن

 .کندبخشیدرسازمان،فراهممیرضایت

 

 گردشگری در دانشگاه تهران

http://museums.ut.ac.ir/mm/ 

http://museums.ut.ac.ir/sh/360/ 





https://refah.ut.ac.ir/fa/form/128
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1571641633-.pdf
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1571641633-.pdf
https://refah.ut.ac.ir/file/download/page/1571641633-.pdf
http://museums.ut.ac.ir/mm/
http://museums.ut.ac.ir/sh/360/
http://museums.ut.ac.ir/mm/
http://museums.ut.ac.ir/sh/360/
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  خیرود جنگل آموزشی و پژوهشی

/kheyrud.ut.ac.ir/about.aspxhttp:/
هکتاردرحدودهفتکیلومتریشرق-10000جنگلآموزشیوپژوهشیخیرودبهمساحت

دهدباارتفاعنوشهرقرارگرفتهاست.پایینترینقسمتآنکهمرزشمالیآنرانیزتشکیلمی

شدهوتاارتفاعحدودمترباالترازسطحدریایآزاددرمجاورتروستاینجاردهشروع10حدود

برای15/11/1345مورخ13581رود.اینجنگلطیقراردادشمارهمتردرییالقباالمی2200

هایجنگلداریانجامکارهایآموزشیوپژوهشیدرزمینهعلوموفنونجنگلواجرایطرح

دانشکدهجنگلدارینمونهوبهرهبرداریاصولیوغیرهبهدانشکدهمنابعطبیعیدانشگاهتهران)

آنزمان(واگذارگردید.طیموافقتنامهمنعقدهبینسازمانجنگلهاومراتعوآبخیزداریکشور

 ماده استناد به تهران منابعطبیعیدانشگاه دانشکده برداریاز37و بهره قانونحفاظتو

 هابهعنوان:جنگل

 هایجنگلالف:جنگلآموزشیوپژوهشیوتحقیقاتیدرکلیهرشته

 ب:جنگلتعلیماتیبرایدانشجویان

ج:جنگلالگوجهتارائهراهکارهایفنیواجراییدرسطحکشور

نیز1375سالبهدانشکدهمنابعطبیعیواگذارودرسال30بهمدت1375تا1345ازسال

سالقراردادمذکورتمدیدگردید.30بهمدت



 های مفید گردشگریلینک

وپژوهشتحقیقبارویکردآگاهیرسانیوایجادانگیزهمیراثوگردشگریگیلگمشفصلنامه

اندرکارانمیراثفرهنگی،میراثطبیعی،میراثمندان،دانشجویان،محققان،دستبرایعالقه

هنرهایسنتیو گردشگری، موضوعاتفرهنگیوسایرناملموس، به پرداختن با مخاطبان،

صورتهایروزصنعتگردشگریبهبیعتگردیوبانگاهیبهچالشزیستوطمحیطتاریخی،

 .شودفصلیتهیهومنتشرمی

 

 سازمان هواپیمایی کشوری

 هواپیمایی ایران هایشرکت انجمن

جهترضایتحالمسافرانمحترمورسیدگیبهمشکالتاحتمالیآنهااینسامانهراراهاندازی

وعازحضورمستقیمایشانجلوگیریبهعملآمدهوبرروندنمودهتاعالوهبرتکریماربابرج

 .تریداشتهباشدهایزیرنظرخودنظارتکاملفعالیتارگان

http://kheyrud.ut.ac.ir/about.aspx
http://kheyrud.ut.ac.ir/about.aspx
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ثبتدرخواستمسافر:اینبخشازسامانهجهتدریافتشکایاتورسیدگیبهمشکالتپروازی

 .باشدفرودگاهمی-3آژانسهواپیمایی-2شرکتهواپیمایی-1های:مسافرانگرامیدربخش

 

 سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری

 

 ستاد گردشگری شهرداری تهران

 

 سافرتی بازنشستگانسامانه خدمات الکترونیکی تورهای م

 

 Oparkمجموعه پارک آبی 

پارک،اعضایاُطبقپیگیریبهعملآمدهازسویاینادارهکلبامجموعهتفریحیورزشی

45توانندنسبتبهتهیهبلیطمجموعهبااستفادهازعلمیوکارمندانارجمندمیمحترمهیأت

 .درصدتخفیفاقدامنمایند

اولینمرحلهفروشبلیطباتخفیفبااستقرارنمایندهمجموعه،دردربهمنماهسالگذشته

دانشگاهتهرانانجامشدوتالشبرایناستکهطبقاستقبالودرخواستهمکاراندرهرفصل

 .یکباریابیشترایناقدامصورتگیرد

 .مراجعهنمائید www.opark.irبرایآشناییباامکاناتمجموعهبهوبسایتشرکتبهآدرس

 

 آدرس

هایدولتی)جادهپالژ(مرکزهمایشهایجادهمجتمع3کیلومتر-مازندران/ساری/فرحآباد

 علمیدانشگاهتهران

011–33472360تماس:

33472711و33472435

csc@ut.ac.ir 
http://csc.ut.ac.ir/Default.aspx

 معرفی مرکز 

هکتاردرقریهساحلیفرحآبادبه8مرکزهمایشهایعلمیدانشگاهتهرانباوسعتیبالغبر

مالبهباشد.اینمرکزازشکیلومتریشمالشهرساریدراستانمازندرانواقعمی27فاصله

دریایخزر،ازغرببهپالژهایوزارتمسکنوشهرسازی،ازشرقبهاستراحتگاهساحلیشرکت

وجلگه پالژها( مجتمعهایدولتی)جاده جاده جنوببه از ایاستانمازندرانو برقمنطقه

.شودحاصلخیزروستایولیآبادمنتهیمی

هایزمانبندیشدهابستانیطبقبرنامهمرکزهمایشهایعلمیدرایامتعطیالتنوروزیوت

ودرسایرفصولسالبهطورمستمرآمادهپذیراییازمیهمانانمحترممیباشد.درایامپیک

http://www.mcth.ir/
http://visit.tehran.ir/
http://cspf.ir/PersianGulfTour/Default.aspx
http://cspf.ir/PersianGulfTour/Default.aspx
http://cspf.ir/PersianGulfTour/Default.aspx
https://opark.ir/
mailto:csc@ut.ac.ir
http://csc.ut.ac.ir/Default.aspx
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نوروزیوتابستانیبرایهرواحددانشگاهیمطابقباتعدادپرسنلسهمیهدرنطرگرفتهمیشود

.هایمذکوربخشنامهمیشودکهدرزمان

هاونهادهامیتوانندباانعقادقراردادازامکاناتایناوموسساتآموزشی،سازمانسایردانشگاهه

.مرکزبرایاستراحتهمکارانشانویابرگزاریدورههایآموزشیکوتاهمدتاستفادهنمایند

:هایجهتکسباطالعاتبیشترباشمارهتلفن

.فرماییدتماسحاصل01133472711و33472435و33472360

امکانات رفاهی

مترمربعکهدردو40واحدسوئیتهریکبهمتراژ40دارایمرکزهمایشهایعلمیفرحآباد

تیپ

باشدکهدرهریکازآنهاامکاناتمشابهاستودیو)بدونخواب(می-2سوئیتتکخوابه-1

تلویزیون،تختدونفره،مبلتختشوبرای سپلیت،سیستمگرمایشینفر،کولرا4شامل:

 .)شوفاژ(،حماموسرویسبهداشتیایرانیوفرنگیمیباشد

 امکانات تفریحی

زمینفوتبال،زمینوالیبال،وسایلورزشی،تنیسرویمیز،دوچرخهوچهارچرخ

 هتل امید دانشگاه تهران

 
 

بهعنوانمهمانسرای1384هتلامید،زیرمجموعهادارهکلاموررفاهیدانشگاهتهران،درسال

پسازانجامعملیاتبازسازی،تجهیزواخذ1394ایندانشگاهبهبهرهبرداریرسیدودرسال

ستاره(تبدیلگردید.3ستاره)باامکاناتویژه،درسطح2مجوزهایالزم،بههتل

بزرگتجاریوهایهتلدرمحیطیآرامودنجبادسترسیآسانبهپارکالله،مراکزومجتمع

وبافواصلکوتاهنسبتبه…هاوهایپارکالله،بیمارستانخرید،ایستگاهمترو،مجموعهموزه

و دانشگاه همکارانمحترم ارائهخدماتاقامتیبه آهنآماده راه ایستگاه و مهرآباد فرودگاه

 باشد.میهمانانغیردانشگاهیمی
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رتدریافتمعرفینامهازادارهکلاموررفاهیدانشگاه،همکارانوواحدهایدانشگاهتهراندرصو

گردند.ازتخفیفجهتاقامتدرهتلبرخوردارمی

هایبزرگوهاییکتخته،دوتخته،سهتختهوسوئیتباباتاق)شاملاتاق23هتلدارای

همکف،باشد.درطبقههمکف،البی،نمازخانهوپذیرشودرطبقهمنفیطبقهمی4کوچک(در

 رستورانهتلواقعشدهاست.

:هافاصله

 دقیقه20فاصلهازفرودگاهمهرآباد: •

 دقیقه45فاصلهازفرودگاهامامخمینی: •

 دقیقه15فاصلهازراهآهنتهران: •

 دقیقه2ترینایستگاهمترو:فاصلهتانزدیک •

22آذر،خیاباننصرتشرقی،پالک16تهران،بلوارکشاورز،خیابان

66418415فکس:-66495169

 نظرسنجی هتل امید دانشگاه تهران

انتقاداتوپیشنهادات توجهبهاهمیتموضوعتکریماربابرجوعولزومآگاهیازنظرات، با

هایمربوطهرمسازندهشماهمکارانگرامیباهدفبهبودخدماترسانی،باتکمیلاطالعاتف

 .اینادارهرایارینمائید

 

  

https://refah.ut.ac.ir/fa/form/118
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 :مکانات



 پارکینگ

 

 صندوق امانات خصوصی


ترانس فر فرودگاهی



سیستم گرمایشی سرمایشی


رستوران )صبحانه رایگان(



رختشویی


نمازخانه



LCDتلویزیون 


یخچال



اینترنت )واحد و البی(
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 صفحاتمرتبط

 هاوقراردادهایهمکاریامهواحدتفاهمن- •

 باشگاهدانشگاهتهران- •

 هتلامیددانشگاهتهران- •

 گردشگری- •

 پیوندهایمرتبط

 دانشگاهتهران •

 معاونتاداریومالیدانشگاهتهران •

 مرکزفناوریاطالعاتوفضایمجازیدانشگاهتهران •

 علمی،وزارت)عتف(ستاداموررفاهیاعضایهیأت •

 انهمرکزیومرکزاسناددانشگاهتهرانکتابخ •

 ادارهکلمنابعانسانیدانشگاهتهران •

 شورایصنفیکارکناندانشگاهتهران •

 ادارهکلبیمهسالمتاستانتهران •

 هایدانشگاهتهرانمرکزهمایش •

 صندوقبازنشستگیکشوری •

 تسهامیبیمهایرانشرک •

 سازمانتأمیناجتماعی •

 علمی(اطالعاتتماسباادارهکلاموررفاهی)کارکنانواعضایهیأت

 آذر،سازمانمرکزیدانشگاهتهران،طبقهاول16تهران:میدانانقالب،خیابان:نشانی

 پستالکترونیکی:

 021-61112689:فنتل

 021-66972080:دورنگار

 1417614418:کدپستی

 6619-14155:صندوقپستی

 راهنمای تلفن واحدهای اداره کل



https://refah.ut.ac.ir/fa/page/2713/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://refah.ut.ac.ir/fa/page/2685/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://refah.ut.ac.ir/fa/page/3194/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://ut.ac.ir/
https://ut.ac.ir/
https://ut.ac.ir/
https://daf.ac.ir/
https://daf.ac.ir/
https://daf.ac.ir/
https://it.ut.ac.ir/fa
https://it.ut.ac.ir/fa
https://it.ut.ac.ir/fa
https://setadrefahi.msrt.ir/fa
http://irpano.ir/ap/uni/ut/library/
https://hrm.ut.ac.ir/home
https://hrm.ut.ac.ir/home
https://hrm.ut.ac.ir/home
http://www.utk.ir/
http://www.utk.ir/
http://www.utk.ir/
http://th.ihio.gov.ir/
http://th.ihio.gov.ir/
http://th.ihio.gov.ir/
http://csc.ut.ac.ir/Default.aspx
https://www.cspf.ir/
https://www.cspf.ir/
https://www.cspf.ir/
http://iraninsurance.ir/home
https://darman.tamin.ir/
https://darman.tamin.ir/
https://darman.tamin.ir/
https://refah.ut.ac.ir/fa/page/2690
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 دانشگاه اصفهان -10-4-2

 مجتمع آپارتمانی شهر بندر انزلی

 سالموسپاس

رسانداینادارهیکواحدآپارتماندوخوابهباتمامتجهیزاتدرشهرارانگرامیمیبهاطالعهمک

درصورتاستفادهواسکاندرواحد اجارهنمودهاست. بندرانزلیجهتاستفادههمکارانرا

مذکوربهادارهرفاهکارکنانمراجعهفرمایید.

دواتاقخواب،آشپزخانه،سالنپذیرا یی،حمام،سرویسبهداشتی،آسانسور،امکاناتآپارتمان:

پارکینک

نفریکصدهزار6نفروقیمتهرشباقامتبرای6دهدقیقهبادریافاصلهداردوظرفیتواحد

تومانمیباشد.

همکارانمحترمجهتدریافتمعرفینامهبهادارهرفاهمراجعهفرمایید.

09/07/1397تاریخبهروزرسانی:



 ویالهای چادگان

مقدس،ویالهایب مشهد مهمانسرای نام ثبت متقاضی محترم همکاران اطالع به دینوسیله

رساندجهتثبتناماولیهمهمانسرایتهرانمیچادگان،ویالهایشمالومجتمعساحلیقشمو

پنجم ماه قبل  اسکان،فرممخصوصپیشنویسثبتنامرادرسامانهاتوماسیوناداریحداکثرتا

تکمیلوجهتاقدامهرماه یک ماه زودتر( -جم اردیبهشت برای خردادماه)مثال: اول تا پن

 .برابرضوابطبهکارتابلآقایحمیدرضائیکارشناسمحترمادارهرفاهارسالنمایند

درصورتدرخواستواستقبالبیشاز بدیهیاستثبتنامبهصورتغیرحضوریانجامو

شیخواهدشد.ظرفیتواحدهایدراختیار،مراتبقرعهک

کهقبال ازایناماکنهایمذکوربههمکارانیمیباشدالزمبهذکراستاولویتواگذاریواحد

استفادهننمودهویادرتاریخمقرردرخواستخودراارسالنمایند.

تذکرات:

و-1 چادگان ویالهای مشهدمقدس، مهمانسرای تهران، مهمانسرای اسکان نام ثبت جهت

حتما فرمپیشنویسراتکمیلودرتاریخمقررارسالنمایید.الویالهایشم

ازپذیرشمیهمانانبدونحضورسرپرستدانشگاهیوواگذاریبهشخصغیرویابهصورت-2

مجردیمعذوریم.

باشدودرصورتمشاهدهبافردخاطیبرخوردبردنحیواناتبهاماکنمذکوراکیدا ممنوعمی-3

معذوریم.همکاروازپذیرشآن
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اتوماسیونثبتنامقطعیمتقاضیانواجدشرایط،ازطریقهامشدرخواستهایارسالیدر-4

خواهدشدودرصورتعدممراجعهدرتاریخمعینشدهجهتواریزوجه،ازرسانیاداری،اطالع

.نفراتذخیرهبهترتیباولویتثبتناممیگردد

مقطعیحتمادقتالزمراداشتهباشیددرغیراینصورتهزینهواریزوجهوثبتناموقعدر-5

عودتدادهنخواهدشد.

باشندوازپذیرشنفراتاضافیمعذوریمظرفیتواحدهابهشرحذیلمی-6

نفر6مشهددوخوابهواحدنفر4مشهدیکخوابهواحد

نفر8حداکثرویالهایچادگان

نفر4حداکثرویالهایدوخوابهشمالونفر6حداکثرویالهاییکخوابهشمال

نفر4حداکثریکخوابهمجتمعساحلیقشم

همکارانمحترمفقطدریکیازدورهاویکیازاماکنمذکورمیتوانندثبتناماولیهراانجام-7

دهنددرغیراینصورتتمامدرخواستآنانحذفخواهدگردید.

خوداریفرمائید.ازتماستلفنیومراجعهحضوریاکیدا -8

برایهرهمکاروخانوادهایشانفقطیکواحداقامتیاختصاصمییابد.-9

همکارانپسازدریافتمعرفینامهبدونهماهنگیباادارهرفاهکارکنانمجازبهواگذاری-10

واحداقامتیبهغیرنیستند.

11- فرد مقرراتتوسطهمراهانبعهده رعایتضوابطو صاحبمعرفینامهمسئولیتعدم

باشد.می

برایاستفادهدرماهآتیارسالگرددهابایدازاولتاپنجمهرماهدرخواستباشدالزمبهذکرمی

هاارسالگردد((.))مثالبرایاستفادهدرتیرماهبایدازاولتاپنجمخردادماهدرخواست

مشنویسیدرهماندرخواست،نفراتواجدشرایطازطریقهادرضمنجهتاطالعرسانیبه

گردد.ارسالمیجهتاقدامبرابرضوابط

بدینوسیلهبهاطالعهمکارانمحترممتقاضیثبتنامویالهایچادگانمیرساندجهتثبتنام

اولیهاسکان،فرممخصوصپیشنویسثبتنامرادرسامانهاتوماسیوناداریحداکثرتاپنجمماه

هرماهیکماهزودتر(تکمیلوجهتاقدامبرابر-یبهشتبرایخردادماهقبل)مثال:اولتاپنجمارد

ضوابطبهکارتابلآقایحمیدرضائیکارشناسمحترمادارهرفاهارسالنمایند.

درصورتدرخواستواستقبالبیشاز بدیهیاستثبتنامبهصورتغیرحضوریانجامو

دشد.ظرفیتواحدهایدراختیار،مراتبقرعهکشیخواه

هایمذکوربههمکارانیمیباشدکهقبال ازایناماکنالزمبهذکراستاولویتواگذاریواحد

استفادهننمودهویادرتاریخمقرردرخواستخودراارسالنمایند.
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تذکرات:

جهتثبتناماسکانویالهایچادگانحتما فرمپیشنویسراتکمیلودرتاریخمقررارسال-1

.نمایید

ازپذیرشمیهمانانبدونحضورسرپرستدانشگاهیوواگذاریبهشخصغیرویابهصورت-2

مجردیمعذوریم.

باشدودرصورتمشاهدهبافردخاطیبرخوردبردنحیواناتبهاماکنمذکوراکیدا ممنوعمی-3

وازپذیرشآنهمکارمعذوریم.

یقهامشدرخواستهایارسالیدراتوماسیونثبتنامقطعیمتقاضیانواجدشرایط،ازطر-4

اداری،اطالعرسانیخواهدشدودرصورتعدممراجعهدرتاریخمعینشدهجهتواریزوجه،از

نفراتذخیرهبهترتیباولویتثبتناممیگردد.

درموقعواریزوجهوثبتنامقطعیحتمادقتالزمراداشتهباشیددرغیراینصورتهزینه-5

ودتدادهنخواهدشد.ع

باشندوازپذیرشنفراتاضافیمعذوریم.ظرفیتواحدهابهشرحذیلمی-6

نفر8ویالهایچادگانحداکثر

همکارانمحترمفقطدریکیازدورهاویکیازاماکنمذکورمیتوانندثبتناماولیهراانجام-7

د.دهنددرغیراینصورتتمامدرخواستآنانحذفخواهدگردی

ازتماستلفنیومراجعهحضوریاکیدا خوداریفرمائید.-8

برایهرهمکاروخانوادهایشانفقطیکواحداقامتیاختصاصمییابد.-9

همکارانپسازدریافتمعرفینامهبدونهماهنگیباادارهرفاهکارکنانمجازبهواگذاری-10

واحداقامتیبهغیرنیستند.

رع-11 صاحبمعرفینامهمسئولیتعدم فرد مقرراتتوسطهمراهانبعهده ایتضوابطو

باشد.می

هابایدازاولتاپنجمهرماهبرایاستفادهدرماهآتیارسالگرددباشددرخواستالزمبهذکرمی

هاارسالگردد((.))مثالبرایاستفادهدرتیرماهبایدازاولتاپنجمخردادماهدرخواست

اطالعرسانیبهنفراتواجدشرایطازطریقهامشنویسیدرهماندرخواست،درضمنجهت

جهتاقدامبرابرضوابطارسالمیگردد.

09/07/1397تاریخبهروزرسانی:



 باغ جنگلی جوان )رنگین کمان(

درصدیباغ30توانندبامراجعهبهادارهرفاهکارکنانودریافتبنتخفیفهمکارانمحترممی

مجموعهرنگینکمانباغ-اقعدرپلبزرگمهرخیابانمشتاقسومبعدازپلشهرستانجوانو

بادی پارک ( جوان جنگلی-جنگلی بال شاپ-پینت کودکان-کافی والیبال-کارتینگ-باشگاه
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شادی-ساحلی جنگلی-کلبه مجازی-رستوران واقعیت حبابی-عینک ترافیک-فوتبال -شهر

معل-زیپالین-روپادونچر-آرچری -سوارکاری-قپل سیتی-ترامبولین-یوروبامجی شتر-گیم

قایقسواریکودکانو.....(لحظاتیشادومفرحراداشتهباشندوهمچنیناز-لیزرتک-سواری

 درصدتخفیفرستورانجنگلیوکافهجنگلیبهرمندشوند.15



 مهمانسرای تهران

یتهرانمیرساندجهتثبتبدینوسیلهبهاطالعهمکارانمحترممتقاضیثبتناممهمانسرا

ناماولیهاسکان،فرممخصوصپیشنویسثبتنامرادرسامانهاتوماسیوناداریحداکثرتاپنجم

هرماهیکماهزودتر(تکمیلوجهتاقدام-ماهقبل)مثال:اولتاپنجماردیبهشتبرایخردادماه

 اهارسالنمایند.برابرضوابطبهکارتابلآقایحمیدرضائیکارشناسمحترمادارهرف

درصورتدرخواستواستقبالبیشاز بدیهیاستثبتنامبهصورتغیرحضوریانجامو

ظرفیتواحدهایدراختیار،مراتبقرعهکشیخواهدشد.

هایمذکوربههمکارانیمیباشدکهقبال ازایناماکنالزمبهذکراستاولویتواگذاریواحد

ریخمقرردرخواستخودراارسالنمایند.استفادهننمودهویادرتا

تذکرات:

جهتثبتناماسکانمهمانسرایتهرانحتما فرمپیشنویسراتکمیلودرتاریخمقررارسال-1

نمایید.

ازپذیرشمیهمانانبدونحضورسرپرستدانشگاهیوواگذاریبهشخصغیرویابهصورت-2

مجردیمعذوریم.

باشدودرصورتمشاهدهبافردخاطیبرخورداکنمذکوراکیدا ممنوعمیبردنحیواناتبهام-3

وازپذیرشآنهمکارمعذوریم.

ثبتنامقطعیمتقاضیانواجدشرایط،ازطریقهامشدرخواستهایارسالیدراتوماسیون-4

ه،ازاداری،اطالعرسانیخواهدشدودرصورتعدممراجعهدرتاریخمعینشدهجهتواریزوج

نفراتذخیرهبهترتیباولویتثبتناممیگردد.

درموقعواریزوجهوثبتنامقطعیحتمادقتالزمراداشتهباشیددرغیراینصورتهزینه-5

عودتدادهنخواهدشد.

باشندوازپذیرشنفراتاضافیمعذوریمظرفیتواحدهابهشرحذیلمی-6

ورهاویکیازاماکنمذکورمیتوانندثبتناماولیهراانجامهمکارانمحترمفقطدریکیازد-7

دهنددرغیراینصورتتمامدرخواستآنانحذفخواهدگردید.

ازتماستلفنیومراجعهحضوریاکیدا خوداریفرمائید.-8

برایهرهمکاروخانوادهایشانفقطیکواحداقامتیاختصاصمییابد.-9
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یافتمعرفینامهبدونهماهنگیباادارهرفاهکارکنانمجازبهواگذاریهمکارانپسازدر-10

واحداقامتیبهغیرنیستند.

صاحبمعرفینامه-11 فرد مقرراتتوسطهمراهانبعهده رعایتضوابطو مسئولیتعدم

باشد.می

آتیارسالگرددهابایدازاولتاپنجمهرماهبرایاستفادهدرماهباشددرخواستالزمبهذکرمی

هاارسالگردد((.))مثالبرایاستفادهدرتیرماهبایدازاولتاپنجمخردادماهدرخواست

درضمنجهتاطالعرسانیبهنفراتواجدشرایطازطریقهامشنویسیدرهماندرخواست،

جهتاقدامبرابرضوابطارسالمیگردد.

 09/07/1397تاریخبهروزرسانی:




 

  ای بزرگ دانشگاه آماده پذیراییرستوران و مهمانسر

هامجهزبهتلویزیونالایدی،یخچال،مینیبار،سیستمگرمایشوسرمایش،تمامیاتاق

رایگان،رادیو،وتمامیکانالهایدیجیتالایرانی،سرویسبهداشتیwifiتلفنمرکزی،اینترنت

7انندازاردوصبحانهکهازساعتوحماماختصاصیمیباشند.عالوهبرآنمهمانانگرامیمیتو

برای10الی امکانسفارشتختاضافی نمایند. استفاده بصورترایگان میگردد صبحسرو

IR330100004001072403018278مهمانانفراهممیباشد.حسابدرامدهایاختصاصی

03137932317تلفنرزرو300072461116500004143000000000کدشناسه

مهمانسرایبزرگدانشگاهآمادهپذیرایی)ناهاروشام(واسکانمیباشد.استفادهرستورانو

 برایعموممردمآزادمیباشد

IR330100004001072403018278هایاختصاصیبانکمرکزیحسابدرامد

14003003440شناسهملی300072461116500004143000000000کدشناسه

03136682291شمارهفاکس

http://refahi.ui.ac.ir/Index.aspx?page_=news&lang=1&tempname=ewolibrarymain&sub=38&sampledetails=tool_news_sample_ewolibrarymain_block4760&PageID=24178&PageIDF=985&BlockName=tool_news_sample_ewolibrarymain_block4760&isPopUp=false
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03137932317فنتل

میدانآزادی جریب-آدرس: کشاورزی-خیابانهزار جهاد دانشگاه-بعداز ورودیخوابگاه

مهمانسرایبزرگدانشگاهاصفهان-اصفهان

03/07/1397تاریخ:

مهماسرایبزرگ

 مهمانسرایپیامبراعظم

هتلنیکان

هتلشمس

 رستورانبزرگدانشگاه

سالناجتماعات

 سالنکنفرانس

دهسالنپژوهشک

VIPسالن

سوئیتسهتخته

 سوئیتآپارتمان

آپارتمانیکخوابه

هایبالکنداراتاق

هایدوخوابهآپارتمان

هایسهتختهاتاق




 هتل آپارتمان میعاد مشهد

بدینوسیلهبهاطالعهمکارانمحترممتقاضیثبتناممهمانسرایمشهدمقدسمیرساندجهت

اداری اتوماسیون سامانه رادر نام ثبت پیشنویس مخصوص ،فرم اسکان اولیه نام ثبت

هرماهیکماهزودتر(تکمیل-خردادماهحداکثرتاپنجمماهقبل)مثال:اولتاپنجماردیبهشتبرای

 وجهتاقدامبرابرضوابطبهکارتابلآقایحمیدرضائیکارشناسمحترمادارهرفاهارسالنمایند.

درصورتدرخواستواستقبالبیشاز بدیهیاستثبتنامبهصورتغیرحضوریانجامو

ظرفیتواحدهایدراختیار،مراتبقرعهکشیخواهدشد.

هایمذکوربههمکارانیمیباشدکهقبال ازایناماکنهذکراستاولویتواگذاریواحدالزمب

استفادهننمودهویادرتاریخمقرردرخواستخودراارسالنمایند.

تذکرات:

http://mahda.ui.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=183&tempname=hotel&codel=2826&referrer=link&BlockName=tool_link_sample_hotel_block7671
http://mahda.ui.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=183&tempname=hotel&codel=2823&referrer=link&BlockName=tool_link_sample_hotel_block7671
http://mahda.ui.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=183&tempname=hotel&codel=2827&referrer=link&BlockName=tool_link_sample_hotel_block7672
http://mahda.ui.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=183&tempname=hotel&codel=2831&referrer=link&BlockName=tool_link_sample_hotel_block7673
http://mahda.ui.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=183&tempname=hotel&codel=2830&referrer=link&BlockName=tool_link_sample_hotel_block7673
http://mahda.ui.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=183&tempname=hotel&codel=2829&referrer=link&BlockName=tool_link_sample_hotel_block7673
http://mahda.ui.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=183&tempname=hotel&codel=2829&referrer=link&BlockName=tool_link_sample_hotel_block7673
http://mahda.ui.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=183&tempname=hotel&codel=2829&referrer=link&BlockName=tool_link_sample_hotel_block7673
http://mahda.ui.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=183&tempname=hotel&codel=2828&referrer=link&BlockName=tool_link_sample_hotel_block7673
http://mahda.ui.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=183&tempname=hotel&codel=2828&referrer=link&BlockName=tool_link_sample_hotel_block7673
http://mahda.ui.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=183&tempname=hotel&codel=2828&referrer=link&BlockName=tool_link_sample_hotel_block7673
http://mahda.ui.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=183&tempname=hotel&codel=2837&referrer=link&BlockName=tool_link_sample_hotel_block7674
http://mahda.ui.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=183&tempname=hotel&codel=2836&referrer=link&BlockName=tool_link_sample_hotel_block7674
http://mahda.ui.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=183&tempname=hotel&codel=2835&referrer=link&BlockName=tool_link_sample_hotel_block7674
http://mahda.ui.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=183&tempname=hotel&codel=2834&referrer=link&BlockName=tool_link_sample_hotel_block7674
http://mahda.ui.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=183&tempname=hotel&codel=2834&referrer=link&BlockName=tool_link_sample_hotel_block7674
http://mahda.ui.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=183&tempname=hotel&codel=2834&referrer=link&BlockName=tool_link_sample_hotel_block7674
http://mahda.ui.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=183&tempname=hotel&codel=2833&referrer=link&BlockName=tool_link_sample_hotel_block7674
http://mahda.ui.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=183&tempname=hotel&codel=2833&referrer=link&BlockName=tool_link_sample_hotel_block7674
http://mahda.ui.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=183&tempname=hotel&codel=2833&referrer=link&BlockName=tool_link_sample_hotel_block7674
http://mahda.ui.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=183&tempname=hotel&codel=2832&referrer=link&BlockName=tool_link_sample_hotel_block7674
http://mahda.ui.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=183&tempname=hotel&codel=2832&referrer=link&BlockName=tool_link_sample_hotel_block7674
http://mahda.ui.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=183&tempname=hotel&codel=2832&referrer=link&BlockName=tool_link_sample_hotel_block7674
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جهتثبتناماسکانمهمانسرایمشهدمقدسحتما فرمپیشنویسراتکمیلودرتاریخمقرر-1

ارسالنمایید.

ذیرشمیهمانانبدونحضورسرپرستدانشگاهیوواگذاریبهشخصغیرویابهصورتازپ-2

مجردیمعذوریم.

باشدودرصورتمشاهدهبافردخاطیبرخوردبردنحیواناتبهاماکنمذکوراکیدا ممنوعمی-3

وازپذیرشآنهمکارمعذوریم.

درخواستهایارسالیدراتوماسیونثبتنامقطعیمتقاضیانواجدشرایط،ازطریقهامش-4

اداری،اطالعرسانیخواهدشدودرصورتعدممراجعهدرتاریخمعینشدهجهتواریزوجه،از

نفراتذخیرهبهترتیباولویتثبتناممیگردد.

درموقعواریزوجهوثبتنامقطعیحتمادقتالزمراداشتهباشیددرغیراینصورتهزینه-5

نخواهدشد.عودتداده

باشندوازپذیرشنفراتاضافیمعذوریمظرفیتواحدهابهشرحذیلمی-6

نفر6نفرواحددوخوابهمشهد4واحدیکخوابهمشهد

همکارانمحترمفقطدریکیازدورهاویکیازاماکنمذکورمیتوانندثبتناماولیهراانجام-7

ذفخواهدگردید.دهنددرغیراینصورتتمامدرخواستآنانح

ازتماستلفنیومراجعهحضوریاکیدا خوداریفرمائید.-8

برایهرهمکاروخانوادهایشانفقطیکواحداقامتیاختصاصمییابد.-9

همکارانپسازدریافتمعرفینامهبدونهماهنگیباادارهرفاهکارکنانمجازبهواگذاری-10

واحداقامتیبهغیرنیستند.

نامه-11 صاحبمعرفی فرد بعهده مقرراتتوسطهمراهان رعایتضوابطو مسئولیتعدم

باشد.می

هابایدازاولتاپنجمهرماهبرایاستفادهدرماهآتیارسالگرددباشددرخواستالزمبهذکرمی

(.هاارسالگردد())مثالبرایاستفادهدرتیرماهبایدازاولتاپنجمخردادماهدرخواست

درضمنجهتاطالعرسانیبهنفراتواجدشرایطازطریقهامشنویسیدرهماندرخواست،

جهتاقدامبرابرضوابطارسالمیگردد.

 09/07/1397تاریخبهروزرسانی:
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 مهمانسرای دانشگاه علوم و فنون خرمشهر

قیمتهرشباقامتتختهمهمانسرایدانشگاهعلوموفنونخرمشهربا4هایاسکاندرسویت

 شصتهزارتومان

آقایفائزمحسن09166340167آقایصالحیو09165032910تلفنهماهنگی:

 09/07/1397تاریخبهروزرسانی:



 مهمانسرای دانشگاه تبریز و اردبیل

 
 

توانندباهمکارانیکهمایلبهاستفادهازمهمانسرایدانشگاههایتبریزواردبیلمیباشندمی

اجعهبهادارهرفاهودریافتمعرفینامهازاماکنرفاهیآنمجموعهباتخفیفویژهاستفادهمر

09/07/1397تاریخبهروزرسانی:نمایند.



 مجموعه تفریحی ناژوان

رفاهودریافتپکتخفیفمجموعهتفریحیناژواناوقات مراجعهبهاداره همکارانمحترمبا

 ادهسپرینماییدخوشیراهمراهباخانو

 پرندگان ها-باغ پروانه خزندگان-باغ آکواریوم-باغ صدف-تونل اصفهانموزه -شهربازی-های

رستورانوکافیشاپ-دوچرخهتردمیل

 

 دانشگاه تربیت مدرس -10-4-3

های فرهنگی و تفریحی تهرانارائه کارتهای تخفیف مجموعه

 نگیوتفریحیتهرانهایفرهارائهکارتهایتخفیفمجموعه :خالصه خبر

هماهنگی ازپیرو استفاده برای )پیوست( تخفیف کارت حواله تعدادی آمده، بعمل های

 :هایذیلتهیهشدهاستمجموعه



430 

 دریاچهشهدایخلیجفارس)چیتگر( .1

 پارکحیواناتوژوارسیکپارکتهران .2

 مجتمعتفریحیسورتمهتهران .3

 سرزمینشگفتانگیزبوستاننهجالبالغه .4

 .شمنداستبرایدریافتکارتهابهاینادارهمراجعهفرماییدخواه

 باتشکر

 ادارهرفاه

 بلیط رایگان نمایش شیدایی و سرخ او

 بلیطرایگاننمایششیداییوسرخاو :خالصه خبر

 شیدایی:بلیط نمایش

 حوزههنری:محل اجرا

 مهرماه28تا :زمان اجرا

 18ساعت اجرا: 

 ومانقیمتباتخفیفرایگانت15000:قیمت اصلی بلیط

 سرخاو :نمایش

 حوزههنری:محل اجرا

 مهرماه28تا:زمان اجرا

 19ساعت اجرا: 

 تومانقیمتباتخفیفرایگان 15000قیمت اصلی بلیط: 

 .هایفوقبهاینادارهمراجعهفرماییدبرایدریافتبلیطنمایش

 اتماسحاصلفرمایید(رجرویکارتههایمند)پیشازمراجعهحتماباشماره

 اداره رفاه دانشگاه

 

 ثبت نام تور یک روزه به شهر محالت

 قابلتوجههمکارانمحترمدانشگاه

هایبعملآمدهامکانبرگزاریتوریکروزهبهشهرمحالت)باغگلوگیاه(فراهمباپیگیری

 .جعهفرماییدشدهاستخواهشمنداستبرایثبتنامبهادارهرفاه)خانمترکمان(مرا

 12/06/96حداکثرتاپایانوقتاداریمورخ :زمان ثبت نام 

 .باشدریالمی000/725هزینههرنفرباشرحخدماتذیلویارانهدانشگاهمبلغ

 اتوبوسمسافرتی،صبحانه،ناهار،پذیراییبینروز،راهنماوبیمهحوادث:شرح خدمات
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45:5ساعت:زمانبندی حرکت  مورخ9میدانصبحاز برگشت23/06/96دیدانشگاه و

 22ساعت

 هایمحالتهایزیبایگلوکاکتوسدرگلخانهبازدیدها:آبگرموباغ

 .حداکثرسهنفر)مجموعا چهارنفروازبینهمسروفرزندانیاپدرومادر(خواهدبود :همراهان

 کاله،عینکآفتابی،لوازمشنا:لوازم ضروری

 با تشکر اداره رفاه دانشگاه                                    

 شرایط و امکانات اقامتگاه در جزیره کیش

هایبعملآمده،امکاناستفادهازاقامتگاهدرجزیرهکیشبرایهمکارانباپیگیری :خالصه خبر

 .گرامیفراهمشدهاست

 قابلتوجههمکارانگرامی

ستفادهازاقامتگاهدرجزیرهکیشبرایهمکارانگرامیفراهمهایبعملآمده،امکاناباپیگیری

 .شدهاست

 :شرایط و امکانات

متر،95واحدبامساحت295جزیرهکیش،شهرکصدف،فازمدیران،قطعه :آدرس اقامتگاه

 .باشددوخوابهباامکاناتکاملمی

مانوبهازایهرنفراضافههزارتو200نفر،هرشب4الی1هزینههرواحداز:هزینه اقامت

 هزارتوماناضافهمیگردد.)هزینهکودکانزیرهشتسالرایگاناست(50هرشبمبلغ

 .باشداقامت،ترانسفرفرودگاهی)رفتوبرگشت(وپکیجگردشگریمی :خدمات شامل

رتمراجعهتعدادنفراتکمترازچهارنفرفرقیدردریافتهزینهواحدنداردودرصو:نکته مهم 

 .گرددحتییکنفرکلهزینهواحددریافتمی

روزقبلازسفرهماهنگیالزمرابعملآورید.امکان3برایرزروواحدحتماحداقل :نکته مهم

عودتوجهتاچهارروزپیشازسفروجودداردوپسازاینمهلتبههیچوجهامکانکنسلیو

 .عودتوجهوجودنخواهدداشت

09121051975اهنگیورزروواحدوهمچنینکسباطالعاتبیشترصرفاباشمارهبرایهم

 .)آقایصنیعیپور(تماسحاصلفرمایید

 با تشکر اداره رفاه دانشگاه                                                                             

 

 1397ردیبهشت استفاده از مهمانسرای مشهد در فرودرین ماه و ا

قصدزیارتبارگاه 1/3/97لغایت  28/12/96از تاریخ بهاطالعهمکارانمحترمدانشگاهکه

ملکوتیثامناالئمهحضرتعلیبنموسیالرضا)ع(رادارند،میرسانددرصورتتمایلبرای

مدت .اینداستفادهازمهمانسرا،باتوجهبهجدولزمانیذیلبهادارهرفاهدانشگاهمراجعهنم
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کهالزماستپسازهماهنگیباادارهرفاهوجهمربوطرابه باشدشب می 4اقامت هر دوره 

نزدبانکتجارتدانشگاه،بنامتمرکزوجوهدرآمدهایآموزشیو143395316حسابشماره

پژوهشی،واریزواصلفیشبرایاخذمعرفینامهتحویلشود.درصورتاعالمانصرافحداقلتا

مبلغپرداختیمستردخواهدشد.درغیراینصورتوجهپرداختی%50روزقبلازتاریخسفر،30

 .باشدغیرقابلعودتمی

نفرخانوادههمکارانپیشبینیشدهو5امکاناتموجوددرهرواحدصرفا برایاسکانحداکثر

همچنینپذیرشفقطبانفراعضاءخانوادهمعذوراستو5مسئولمهمانسراازپذیرشبیشاز

 .باشدارائهکارتشناساییدانشگاهامکانپذیرمی

،پالک7مشهد،خیابانامامرضا)تهران(،جنبهتلقصر،خیابانعنصری،عنصری:نشانی

51/2 

د.باشمی 14و ساعت خروج  19ت ورود تذکر مهم: ساع

 تا تاریخ دوره از تاریخ دوره

3/1/97لغایت128/12/96

7/1/97لغایت23/1/97

11/1/97لغایت37/1/97

15/1/97لغایت411/1/97

19/1/97لغایت515/1/97

23/1/97لغایت619/1/97

27/1/97لغایت723/1/97

31/1/97لغایت827/1/97

4/2/97لغایت931/1/97

8/2/97لغایت104/2/97

12/2/97لغایت118/2/97

16/2/97یتلغا1212/2/97

20/2/97لغایت1316/2/97

24/2/97لغایت1420/2/97

28/2/97لغایت1524/2/97

1/3/97لغایت1628/2/97

وزمانقرعهکشیو21/11/96تا12و7هایوهمچنیندوره4الی1ثبتنامبرایدورهای

ایقرعهکشیهریکازهمکارانهگرددبرایدورهخواهدبود.یادآورمی23/11/96اعالماسامی

 باشند.مجازبهثبتنامدریکیازمهمانسراهایمشهد،نوروفریدونکارمی

 اداره رفاه دانشگاه -با تشکر 
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اطالعیه استفاده از امکانات دانشگاه فردوسی مشهد

 
قابلتوجهاعضاءمحترمهیأت"خالصه خبر خواهشمنداست"علمیعلمیوغیرهیأت:

شمارهبر با دریافتاطالعاتبیشتر تماسحاصلایهماهنگیو اطالعیه در هایمندرج

 فرمایند.باتشکرادارهرفاهدانشگاه
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 اطالعیه تور یک روزه به کاشان )گالبگیری(

هایبعملآمدهامکانبرگزاریتوریکروزهبهشهرکاشان)گالبگیری(باپیگیری :خالصه خبر

 .فراهمشدهاست

 بل توجه همکاران محترمقا

هایبعملآمدهامکانبرگزاریتوریکروزهبهشهرکاشان)گالبگیری(فراهمشدهباپیگیری

مبلغ استخواهشمنداستبرایثبتنامبهادارهرفاه)خانمترکمان(مراجعهفرماییدضمنا 

قیتوسطهمکارانتوسطدانشگاهوماب%50هزارکهمبلغ000/600هزینههرنفرباخدمات

 .شودپرداختمی

 1/3/96مورخ12حداکثرزمانتاساعت:زمان ثبت نام

 اتوبوسمسافرتیوتوریستی،بیمهمسافرتی،لیدر،صبحانه،ناهار،پذیراییشرح خدمات

وبرگشت4/3/96دیدانشگاهمورخ9صبحازمیدان4:45حرکتساعت:زمانبندی حرکت 

 22ساعت

 ازدیدازمراسمگالبگیریدرنیاسر،آبشارنیاسر،باغوحمامفینب:بازدیدها

 .نفر)مجموعا چهارنفروازبینهمسروفرزندانویاپدرومادر(خواهدبود3حداکثر:همراهان

 اداره رفاه                                                                                             

 

 اطالعیه استفاده از مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی پارک ) آبی اٌپارک(

هایبعملآمدهازمجموعهفرهنگیورزشیتفریحیقابلتوجهکلیههمکارانگرامیباپیگیری

بزرگترینپارکآبیسرپوشیدهدرسطحایرانباتخفیفویژهبرای(Opark)پارکآبیاٌپارک

اهمشدهاست.خواهشمنداستبرایدریافتبلیطبهادارهرفاهمراجعهاستفادههمکارانگرامیفر

 .فرمایید

با تشکر اداره رفاه دانشگا                                                                                    
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اطالعیه استفاده از واحدها دانشگاه مازندران )بابلسر( در ایام تابستان

 
معاونتدانشجوییدانشگاهمازندرانباهمکاریومشارکتمعاونتتوسعهو :خالصه خبر

محترم کارکنان و علمی هیات محترم اعضای از )اعم مهمان پذیرش آماده پشتیبانی،

دانشگاههاوموسساتآموزشعالیسراسرکشوربههمراهخانوادههایمحترم(درمجتمع

 .رایامتابستان)براساسزمانبندیذیل(میباشدرفاهیساحلیشهیدنوابصفوید
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1395اطالعیه محل اقامتی نوشهر مرداد و شهریور سال 

 
رساندادارهرفاهدانشگاهتعدادیواحدویالئیدرشهرستاننوشهربهاطالعمی :خالصه خبر

 .برایاستفادههمکارانمحترمدانشگاهیتهیهنمودهاست

تعدادیواحدویالئیدررساندبهاطالعمی دانشگاه رفاه برایاستفادهشهرستاننوشهراداره

همکارانمحترمدانشگاهیتهیهنمودهاست.درصورتتمایلبرایهماهنگیالزم)باعنایتبه

 .جدولزمانیذیل(بهادارهرفاهدانشگاهمراجعهفرمایید

هماهنگیباادارهرفاه،وجهمربوطرابایستیپسازباشدکهمیشبمی3مدتاقامتهردوره

هایآموزشینزدبانکتجارتبنامتمرکزوجوهدرآمد143395316بهحسابجاریشماره

.وپژوهشیواریزواصلفیشرابرایاخذمعرفینامهبهاینادارهتحویلنمایند

 باشد(.نفرمی5)ظرفیتهرواحدبراییکخانوادهحداکثر

.مبلغ پرداختی در صورت انصراف مسترد نخواهد شد گرددیادآوری می

آدرس:نوشهر،ابتدایجادهنور،جنبدانشگاهآزاداسالمی،مجتمعاقامتیآسمان

صبح(10وساعتخروج15برنامهویالهاینوشهر)ساعتورود

 تا تاریخ دوره از تاریخ دوره

8/5/95لغایت15/5/95

11/5/95لغایت28/5/95

14/5/95لغایت311/5/95

17/5/95لغایت414/5/95

20/5/95لغایت517/5/95

23/5/95لغایت620/5/95

26/5/95لغایت723/5/95
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29/5/95لغایت826/5/95

1/6/95لغایت929/5/95

4/6/95لغایت101/6/95

7/6/95لغایت114/6/95

10/6/95لغایت127/6/95

13/6/95تلغای1310/6/95

16/6/95لغایت1413/6/95

19/6/95لغایت1516/6/95

22/6/95لغایت1619/6/95

25/6/95لغایت1722/6/95

28/6/95لغایت1825/6/95

31/6/95لغایت1928/6/95

3/7/95لغایت2031/6/95



مهلتثبتنامبرای16و5هایبرایدوره هایمذکورتادورهقرعهکشیانجامخواهدشد.

.باشدمی19/2/95وزمانقرعهکشیواعالماسامی18/2/95

اولویتبرایدودورهمذکورباهمکارانیاستکهدرتعطیالتنوروزازمهمانسراینوشهراستفاده

.نکردهاند



 97اطالعیه رزرو هتل کیش مهر فریدونکنار دی و بهمن 

می :خالصه خبر اطالع ادابه شهرستانرساند کیشمهر ساحلی هتل در دانشگاه رفاه ره

فریدونکنارتعدادیواحدویالئیآپارتمانی)ساحلی(برایاستفادههمکارانمحترمدانشگاهیتهیه

نمودهاست.درصورتتمایلبرایهماهنگی)باعنایتبهجدولزمانیذیل(بهادارهرفاهدانشگاه

 .مراجعهفرمایید

ریال000/468یک شب به همراه صبحانه، نهار و شام مبلغ اقامت برای هر نفر  هزار

 باشد.می

نزدبانکتجارت 98722858وجهمربوطراپسازهماهنگیباادارهرفاه،بهحسابجاریشماره

بنامدرآمدهایاختصاصیدانشگاهعالمهواریزواصلفیشرابرایاخذمعرفینامهبهایناداره

 .تحویلنمایید
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پرداختهزینهمینیبار)محتویاتموجوددریخچال(وغذایاضافهدرصورتمصرف،:رتذک

.باشدبهعهدهمسافرخواهدبود.سایرشرایطتابعقوانینهتلمی

تسهیالتوقیمتاعالمشدهصرفا مختصهمکارانگرامیوهمسروفرزندانتحتتکفلبوده

.رایطاعالمشدهوجودنخواهدداشتوامکانپذیرشسایرافرادخانوادهباش

 گرددمبلغپرداختیدرصورتانصرافمستردنخواهدشد.یادآورمی

)هتلساحلیکیش24فریدونکنار،بلوارشهیدچمران)بلوارساحلی(،مقابلکویچمران:آدرس

 مهر(

 

 ظهر( 12و ساعت خروج  14برنامه ویالها )ساعت ورود 

 تا تاریخ دوره از تاریخ دوره

25/10/97لغایت122/10/97

28/10/97لغایت225/10/97

1/11/97لغایت328/10/97

4/11/97لغایت41/11/97

7/11/97لغایت54/11/97

10/11/97لغایت67/11/97

14/11/97لغایت710/11/97

17/11/97لغایت814/11/97

20/11/97لغایت917/11/97

23/11/97لغایت1020/11/97

27/11/97لغایت1123/11/97

30/11/97لغایت1227/11/97
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 امکان صدور کارت ارزی توسط بانک گردشگری و شرکت کاسپین سامانه پرداز

 
باتوجهبهانعقادتفاهمنامه،فیمابینوزارتعلومتحقیقاتوفناوریبابانک :خالصه خبر

پر سامانه کاسپین شرکت و محترمگردشگری اعضاء برای ارزی کارت دریافت امکان داز،

 .علمیفراهمآمدهاستهیأت
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 علمیدانشگاهقابلتوجهاعضاءمحترمهیأت

بانکگردشگریو فیمابینوزارتعلومتحقیقاتوفناوریبا توجهبهانعقادتفاهمنامه، با

امکاندریافتکارتارزیبرایاعضاء علمیفراهممحترمهیأتشرکتکاسپینسامانهپرداز،

رفاهی بهسایتستاد خواهشمنداستدرصورتتمایلوکسباطالعاتبیشتر است. آمده

setadrefahi.msrt.irمراجعهوازطریقلینکمربوطبهسایتشرکتویابانکاقداممقتضی

 .بهعملآید

 باتشکرادارهرفاهدانشگاه

 

 اطالعیه مهمانسرای نور آذرماه

تعدادیدانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نوررساندادارهرفاهدانشگاهدرالعمیبهاط

درصورت برایاستفادههمکارانمحترمدانشگاهیفراهمنمودهاست. واحدویالئی)ساحلی(

تمایلبرایهماهنگیالزم)باعنایتبهجدولزمانیذیل(بهادارهرفاهدانشگاهمراجعهفرمایید.

بهباشدکهمیبرایسهشبمیاقامت وجهمربوطرا رفاه، اداره بایستیپسازهماهنگیبا

نزدبانکتجارتبنامدرآمدهایاختصاصیدانشگاهواریزو143395316حسابجاریشماره

 .اصلفیشرابرایاخذمعرفینامهبهاینادارهتحویلنمایند

اشدوباتوجهبهظرفیتهرواحد،امکانپذیرشبتختهمی4تختهو3تخته،2ظرفیتواحدها

 بیشازنفراتتعیینشدهوجودنخواهدداشت.

 .گرددمبلغپرداختیدرصورتانصرافمستردنخواهدشدیادآوریمی

 

 ظهر(12و ساعت خروج  14برنامه ویالها )ساعت ورود 

 تا تاریخ دوره از تاریخ دوره

97/09/03لغایت197/08/30

97/09/06لغایت297/09/03

97/09/09لغایت397/09/06

97/09/12لغایت497/09/09

97/09/15لغایت597/09/12

97/09/18لغایت697/09/15

97/09/21لغایت797/09/18
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 تا تاریخ دوره از تاریخ دوره

97/09/24لغایت897/09/21

97/09/27لغایت997/09/24

97/09/30لغایت997/09/27

دانشگاهبا تشکر اداره رفاه 

 

 1394اطالعیه محل اقامتی سرعین آذر ماه سال 

 :خالصه خبر

 
 
 

بن تخفیف بلیط استفاده از مجموعه سیرک مدرن آفتاب
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 ارائهبنتخفیفمجموعهسیرکمدرنآفتاببرایاستفادههمکارانمحترم :خالصه خبر

 قابلتوجهکلیههمکارانگرامی

یطاستفادهازمجموعهسیرکمدرنآفتابباتخفیفهایبعملآمدهتعدادیبنبلباپیگیری

 .ویژهبرایاستفادههمکارانگرامیفراهمشدهاست

 .هابهادارهرفاهدانشگاهمراجعهفرماییدخواهشمنداستبرایدریافتبلیط

 ادارهرفاهدانشگاه-باتشکر

 

 سفر به کشور مالزی
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 دانشگاه تبریز -10-4-4

 یانتسهیالت رفاهی پارس
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446 



447 



448 



449 



450 

 
 

  



451 

 تسهیالت خزرآباد مازندران

 
 

 

 



452 

 تسهیالت خوابگاه دانشجویی قم
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 تسهیالت دانشگاه فردوسی مشهد

 
 

 

 



454 

 تسهیالت دانشگاه کرمانشاه

 
 

 تسهیالت رفاهی  آهوان
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 پیک سفر-تسهیالت رفاهی ساتراپ پرواز
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 تسهیالت دانشگاه کاشان

 
 

 تسهیالت رفاهی اصفهان
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 هیالت رفاهی بیرجندتس
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 علمیاعضاء هیأت-تسهیالت رفاهی پردیسان مشهد
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460 

 
  



461 

 تسهیالت رفاهی دانشگاه مازندران
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463 

 تسهیالت رفاهی همدان

 
 

 تسهیالت رفاهی
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 تسهیالت مشهد
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 تسهیالت مهمانسرای دانشگاه بابلسر

 
 مراکز اقامتی زیر مجموعه وزارت علوم
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468 
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 دانشگاه ایالم مهمان سرای

 
 

 تسهیالت هتل سه ستاره آران برای همکاران دانشگاهی

توانندباارائهکارتشناساییازتسهیالتارائهشدهبهشرحذیلبهرهمندگردند.همکارانمی

)روزهایوسطهفتهوغیرتعطیل(کلیهسوئیت - واتاقدرایامغیرپیک هایهتلها

 تخفیف.50%

%40هایهتلهاواتاقوزهایآخرهفتهوتعطیالترسمی(کلیهسوئیتدرایامپیک)ر -

تخفیف.

درصد50الی40ارایهبلیطبزرگترینپلمعلقخاورمیانهباتخفیف -

درصد50الی40هایآبدرمانیمشکینشهرباتخفیفارایهبلیطبرایمجموعه -

یفحداکثرقیمتصبحانه)بااعمالتخف%30قیمتمنویبازغذاییصبحانهباتخفیف -

باشد(ریالمی50.000براییکنفربهمیزان

%15قیمتمنویبازغذایینهاروشامباتخفیف -
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-هتلسهستارهآران-دروازهاردبیلروبرویپارکفدک-مشگینشهرنشانی هتل آران: 

 045-32544644شمارهتماس

 


 مهمانسرای دانشگاه تبریز
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 1398خرداد11ینویرایشآخر
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صفحاتمرتبط

 مهمانسرایدانشگاهتبریز- •

 مدیریتمنابعانسانی،اداری،پشتیبانی

 تبریز:نشانی •

 04133393414 :تلفن •

•  
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 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی -10-4-5

 ستفادههمکارانازامکاناتتفریحیسورتمهتهران)دربند(وسرزمینشگفتانگیز)چیتگر(ا

" اطالعیه "

"مربوطبهمجتمعتفریحی%50و%30همکارانگرامیکهمایلبهاستفادهازکوپنهایتخفیف

باشندبهاموراداریمراجعهمی "شگفت انگیز )چیتگر(و سرزمین سورتمه تهران )دربند(

نمایند.

تماسحاصل84064225افتاطالعاتبیشترباسرکارخانمواسعباشمارهضمناجهتدری

فرمائید.

مدیر امور اداری دانشگاه                                      

17/10/1393تاریخ:

 

 (1393اطالعیه اقامت در مهمانسرای دانشگاه مازندران)سال 
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 98امکانات رفاهی کیش 

98فرمثبتنامکیش

شرایطپذیرشمهماندرمجتمعمسکونیدیپلماتکیش






http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/rfkish.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/condikish.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/condikish.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/condikish.pdf
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28/02/1398تاریخ:
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 امکانات رفاهی مشهد مقدس

شرایطپذیرشمهماندرهتلسینورمشهد

باسالمواحترام

اترفاهیبهاطالعمیرساندباعنایتبهموافقتمسئولیندانشگاهدرخصوصافزایشامکان

رامیگکارکنانوعلمیهیأتمحترماعضاءکلیههتل سی نور مشهدطبقتوافقبعملآمدهبا

فروردین، اردیبهشت، خرداد، های در ماه " 1/7/95لغایت  1/1/95از تاریخ میتوانند

مذکوراقامتیمکاناتاازدانشگاهاداریامورازنامهمعرفیدریافتبا"تیر، مرداد ، شهریور 

.نمایندبرداریبهره

نکات قابل مالحظه :

.باشدمیروز3وشب2هتلدراقامتمدت·

باشد.نفرمی6رزروشده)دواتاقسهتخته(حداکثرتعدادمهمانانهایتوجهبهتعداداتاقبا·

.باشدمیشام،ناهار،صبحانهباهمراهاقامتمدت·

(دقیقه15پیادهحرمتافاصله)روزدرنوبت3حرمبهگانرایترانسفر·

باشدمیریال 000/500هرشبازاءبهفردهربرایاقامتهزینه·

باالیافرادوریال000/250بهاءنیمهسال5تا3کودکان،رایگانتختبدونسال3کودکان·

.گرددمیمحاسبهبهاءتمامبصورتسال5

.باشدمیهتلقوانینطبقافرادروجوخورودساعت·

وزقبلبهامورر20حتماراهتلازاستفادهتاریخبهترریزیبرنامهجهتگرامیمتقاضیان·

بانک ملی  2177489001006روزقبلبهشماره10اداریدانشگاهارائهنمائید،هزینهاقامترا

مبلغ وباشدمیالزامیرفاهادارهبهزیواریفیشاصلارائهوواریزاسکان به نام درآمدشعبه

.واریزی به هیچ وجه قابل استرداد نمی باشد

فرادجهتاستفادهازهتلقابلتغییرنمیباشد.ابهاختصاصیهایتاریخ·

.باشدمیالزامیهتلدراقامتجهتگرامیهمکارحضور·

انس مستقر در سازمان توانند جهت دریافت بلیط با نماینده آژهمکاران گرامی می·

.مرکزی دانشگاه هماهنگی های الزم انجام دهند

09/12/1394تاریخ:
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 تقویمامکاناترفاهیچالوسوکالردشتبصورتفصلیفقطدرسایتاموراداریاعالممیشود


 1395نوروز

 1395تسهیالتگردشگریوزارتعلومدرایامنوروز

1395مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهدانشگاهعلومکشاورزیگرگاندرتعطیالتنوروز

1395مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهدانشگاهکاشاندرتعطیالتنوروز

1395مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهدانشگاهکرمانشاهدرتعطیالتنوروز

http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/gorgan.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/kashan.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/kashan.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/kashan.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/kermanshah.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/kermanshah.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/kermanshah.pdf
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1395مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهدانشگاهفردوسیمشهددرتعطیالتنوروز

محمودآبادمازندراندرتعطیالتنوروز-مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهموسسهعالیخزر

1395

1395مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهدانشگاهسمناندرتعطیالتنوروز

مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهدانشگاهامامرضا(ع)

 مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهمرکزآموزشعالیاستهبان

مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهدانشگاهفردوسیمشهدمقدس

1395مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهدانشگاهمازندراندرتعطیالتتابستان

1395مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهتوسطدانشگاهارومیهدرتعطیالتتابستان

1395مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهدانشگاهقمدرتعطیالتتابستان

01/12/1394تاریخ:



 )کالردشت( 98امکانات رفاهی شمال سال 

98کالردشتاقامتیامکاناتمشخصات

98فرمثبتنامکالردشتسال






http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/mashad.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/mashad.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/mashad.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/mazandaran.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/mazandaran.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/semnan.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/semnan.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/semnan.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/emamrez.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/estahba.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/ferdosi1.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/mazan1.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/mazan1.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/mazan1.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/oromyeh.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/oromyeh.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/oromyeh.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/Qom.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/Qom.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/Qom.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/rfklar.pdf
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1463تعدادبازدید:

18/02/1398تاریخ:



تسهیالت گردشگردی دانشگاههای کشور اعالم شده از طرف وزارت علوم در ایام نوروز 

1394 

1394مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهدانشگاهاردکاندرتعطیالتنوروز

1394زندراندرتعطیالتنوروزمشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهدانشگاهکاشانوما

1394مشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهدانشگاهزنجاندرتعطیالتنوروز



http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/yazd.jpg
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/yazd.jpg
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/yazd.jpg
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/etelayeh_olom94.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/etelayeh_olom94.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/etlayeh_olom94_2.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/etlayeh_olom94_2.pdf
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 1394مشخصات امکانات رفاهی ارائه شده دانشگاه کرمانشاه درتعطیالت نوروز 

مشخصاتامکاناترفاهیهتلپردیسانمشهد

 94گاهبوئینزهرا)قزوین(درتعطیالتنوروزمشخصاتامکاناترفاهیارائهشدهدانش



 1397تسهیالت گردشگری وزارت علوم در سال 

 97اصفهاندرنورورز-شهرضاشرایطپذیرشمهماندرخوابگاه

1397شرایطپذیرشمهماندرخوابگاهدانشگاهکرمانشاهدرنوروزسال

1397شرایطپذیرشمهماندرخوابگاهدانشگاهفردوسیمشهددرنوروزسال

1397شرایطپذیرشمهماندرمهمانسرایدانشگاهزنجاندرنوروزسال



 98امکانات رفاهی اصفهان 

 شرایطپذیرشمهماندرمجتمعمسکونیاصفهان

98فرمثبتناماصفهان










http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/kermanshah.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/kermanshah.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/pardis.doc
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/pardis.doc
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/pardis.doc
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/pardis.doc
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/boeinzahra.jpeg
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/boeinzahra.jpeg
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/esfahan97.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/esfahan97.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/kermansha97.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/kermansha97.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/kermansha97.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/mashad97.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/mashad97.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/mashad97.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/zanjan97.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/zanjan97.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/zanjan97.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/condiesf.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/rfesff.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/rfesff.pdf
http://edari.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/EDARI/rfesff.pdf
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28/02/1398
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 1397امکانات رفاهی مشهد مقدس در سال 

" اطالعیه "

رفاهیامکاناتازاستفادهعلمیوکارکنانگرامیجهتاطالعازچگونگیاعضاءمحترمهیأت

بهسایترفاهیدانشگاهمراجعه خرداد ، تیر، مردادماههایدر"مشهد هتل الماس دو"

.نمائیدارسالبیست هرماهاطبقتقویمارائهشدهدرسایتمذکورتانمودهودرخواستخودر

تماسحاصلفرمائید.84064225ضمناجهتهماهنگیباسرکارخانمواسعادارهرفاه



 1396های آموزشی استخر تابستان طالعیه کالسا
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" اطالعیه "

"مربوطبهمجتمعتفریحی%50و%30همکارانگرامیکهمایلبهاستفادهازکوپنهایتخفیف

باشندبهاموراداریمراجعهمی "شگفت انگیز )چیتگر(سورتمه تهران )دربند(و سرزمین

نمایند.

تماسحاصل84064225ضمناجهتدریافتاطالعاتبیشترباسرکارخانمواسعباشماره

رمائید.ف

دانشگاه اداری امور مدیر                                       

 

 98آژانس سال  هیاطالع

 
 1396روزه آبشار شاهاندشت در سال کیتور 
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 شیک رهیجز پلماتید یمهمان در مجتمع مسکون رشیپذ طیشرا

 
 

 98دشت درفصل بهار و تابستان کالر یمشخصات امکانات اقامت
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 دانشگاه شهید بهشتی -10-4-5

 اقامتی و تفریحیهای مجتمع

زیرآبمجتمع

 دانشگاهمازندران)بابلسر(

 فرهنگیهتلپردیسانمشهد_عآموزشیمجتم

 دانشکدهریاضیوکامپیوترخوانسار

 مجتمعآموزشیاقامتیدانشگاهعالمهطباطبایی

 
 همانسراآموزشعالیقشمم

 مجتمعآموزشیوفرهنگیزاغمرزبهشهر)دانشگاهفردوسیمشهد(

 زائرسرایمشهدالرضا)ع(

 تصاویرزائرسرایمشهدالرضا)ع(

 نظرسنجیخدماتزائرسرایمشهدالرضا

 

 مجتمع زیر آب

 
 

 

https://www.sbu.ac.ir/Adj/MAE/HRM/StaffHrmServices/Documents/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D8%A8.pdf
https://www.sbu.ac.ir/Adj/MAE/HRM/StaffHrmServices/Documents/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3%D8%B1.pdf
https://www.sbu.ac.ir/Adj/MAE/HRM/StaffHrmServices/Documents/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%20%D9%87%D8%AA%D9%84%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF.pdf
https://www.sbu.ac.ir/Adj/MAE/HRM/StaffHrmServices/Documents/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C/%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4%20%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1.pdf
https://www.sbu.ac.ir/Adj/MAE/HRM/StaffHrmServices/Documents/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://www.sbu.ac.ir/Adj/MAE/HRM/StaffHrmServices/Documents/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://www.sbu.ac.ir/Adj/MAE/HRM/StaffHrmServices/Documents/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://www.sbu.ac.ir/Adj/MAE/HRM/StaffHrmServices/Documents/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C.pdf
https://www.sbu.ac.ir/Adj/MAE/HRM/StaffHrmServices/Documents/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D9%82%D8%B4%D9%85.pdf
https://www.sbu.ac.ir/Adj/MAE/HRM/StaffHrmServices/Documents/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D9%82%D8%B4%D9%85.pdf
https://www.sbu.ac.ir/Adj/MAE/HRM/StaffHrmServices/Documents/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D9%82%D8%B4%D9%85.pdf
https://www.sbu.ac.ir/Adj/MAE/HRM/StaffHrmServices/Documents/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%8A%20%D8%B2%D8%A7%D8%BA%D9%85%D8%B1%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1%20.pdf
https://www.sbu.ac.ir/Adj/MAE/HRM/StaffHrmServices/Documents/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%8A%20%D8%B2%D8%A7%D8%BA%D9%85%D8%B1%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1%20.pdf
https://www.sbu.ac.ir/Adj/MAE/HRM/StaffHrmServices/Documents/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%8A%20%D8%B2%D8%A7%D8%BA%D9%85%D8%B1%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1%20.pdf
https://www.sbu.ac.ir/Adj/MAE/HRM/StaffHrmServices/Documents/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D9%8A%20%D8%B2%D8%A7%D8%BA%D9%85%D8%B1%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1%20.pdf
https://www.sbu.ac.ir/Adj/MAE/HRM/ProfHrmServices/Documents/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7.pdf
https://www.sbu.ac.ir/Adj/MAE/HRM/ProfHrmServices/Documents/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7.pdf
https://www.sbu.ac.ir/Adj/MAE/HRM/ProfHrmServices/Documents/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7.pdf
https://www.sbu.ac.ir/Adj/MAE/HRM/ProfHrmServices/Documents/%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7.pdf
https://www.sbu.ac.ir/Adj/MAE/HRM/Pages/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%20%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF.aspx
https://www.sbu.ac.ir/Adj/MAE/HRM/Pages/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7-.aspx
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 امکانات رفاهی بابلسر
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 یو جهانگرد یگردرانینامه اتفاهم
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 مشهدالرضا یزائرسرا
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 دانشگاه صنعتی اصفهان -10-4-6

 شاندرمن–ماسال–هتلآپارتمانمرزبانی،واقعدراستانگیالن

شاندرمن–ماسال–پیروهماهنگیبامدیریتمحترمهتلآپارتمانمرزبانیواقعدراستانگیالن

هتلهایواحدازاستفادهجهت،نندتوامیگرامیدانشگاهیان،همکارانحالرفاهبمنظورو،

انمیتوانندجهتاستفادهازاینمتقاضی.گردندبهرمند،روزقیمتبهنسبت%50تخفیف،از

شرایط،بهادارهرفاهکارکنانمراجعهومعرفینامهدریافتنمایند.جهتکسباطالعاتبیشتربا
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حاصلتماسمرزبانی،آقای09119826955همراهو01344652680-1شمارهتلفن

 .فرمایید

 

 شرکت خدمات مسافرت هوائی و گردشگری هرمس گشت آریانا

با،آریاناگشتهرمسگردشگریوهوائیمسافرتخدماتشرکتبانامهتفاهمانعقادپیرو

لیطبارائهشاملشرکت،اینخدماتازتوانیدمیدانشگاهکارکنانرفاهادارهازنامهمعرفیارائه

هایداخلیتور:نقدیخرید:نمائیداستفادهذیلشرایطباخارجیوداخلیتورهایو

 .تخفیف%10الی%5خارجیتورهایوتخفیف%5الی%2از

.تخفیف%2تورهایلحظهآخری

:ذیلشرحبهاقساطیصورتبهخریدغیرنقدی

پرداختپیش%40باداخلیتورهای،قسط5ردمابقیوپرداختپیش%30باتورهایخارجی

.قسط6درمابقیو

پیش%40قسطوبرایبلیطهایداخلیبا4پیشپرداختومابقیدر%30بلیطهایخارجی

پرداخت

.دهدارائهرامذکورخدماتکارمزد،بدونچک،دریافتباقسط،4ومابقیدر

تعطیالتنوروزینمیباشدولیتخفیفاتدرنوروزبیشتر)الزمبهذکراستشرایطاقساطیشامل

است(

جنبصنایع-بعدازگزمظفری-حدفاصلچهارراهقصروآذر-خیابانشیخبهایی-اصفهان

32353331تماسشمارهچوب



 درباره مجتمع هشت بهشت
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برداریبهرهبه1397سالاهمبهمندرکهاصفهانصنعتیدانشگاهبهشتهشتمجتمع

اوامکاناترفاهیعالی،آمادهپذیرشمیهمانانزیباندازچشمنظیر،بیوآراممحیطیبارسید،

 درطولسالمیباشد.

نرخاتاقهابهشرحذیلمیباشد.

98 سال( هتل)بهشت هشت مجتمع در میهمانان اقامت های هزینه جدول

)ریال(شبهربرایاضافههزینهنفرات)ریال(هتخت3اتاق)ریال(تخته2اتاق

2،900،0003،800،000700،000

031-33912575شمارهتماسمجتمعهشتبهشت:

توضیحات:

تخفیفبه%30علمیوکارکنانمحترمسابردانشگاهها*جهتاستفادهاعضایمحترمهیأت

گردد.قیمتهایفوقلحاظمی

.باشدمیتختهسه،تختهدواتاقهایدارای*مجتمعهشتبهشتفقط

.باشدمیصبحانهاحتساببا*قیمتهایفوقالذکر



 مجتمع اردیبهشت

http://ordibehesht.iut.ac.ir 

 

 مجتمع فرهنگی ، تفریحی زاینده رود

 نامثبتجهتباتوجهبهراهاندازیسامانهخدماترفاهی

 ،1398اماکنرفاهیمجتمعفرهنگیتفریحیچادگانبرایبازهشهریورماه

erp.iut.ac.irسامانهطریقازصبح10ساعت22/05/98تاریخازتوانندمیگرامیهمکاران

.نمایندنامثبت

 جدول هزینه ها

فرم تعهد نامه

ویالهای مجتمع چادگان

گالری تصاویر مجتمع فرهنگی تفریحی چادگان

http://ordibehesht.iut.ac.ir/
https://refah.iut.ac.ir/sites/refah.iut.ac.ir/files/files/%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%20%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%AA%20%DA%86%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.png
https://refah.iut.ac.ir/sites/refah.iut.ac.ir/files/files/%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png
https://refah.iut.ac.ir/sites/refah.iut.ac.ir/files/files_course/%D9%88%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%DA%86%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86.pdf
https://refah.iut.ac.ir/node/579
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 آذرخش پارسه آریانا

پیروانعقادتفاهمنامهباشرکتخدماتمسافرتهوائیآذرخشپارسهآریاناباارائهمعرفینامه

داخلیوخارجیازادارهرفاهکارکنانمیتوانیدازخدماتاینشرکتشاملارائهبلیطوتورهای

:عتباتعالیاتزیرنظرسازمانحجوزیارتاصفهانباشرایطذیلاستفادهنمائیدو

تخفیف)تورهایلحظهآخریبدونتخفیفمیباشد.(%7الی%2تورهاینقدی

درپیشپرداختومابقیبرایتورهایخارجی%40برایخریدغیرنقدیبهصورتاقساطی

قسط4درعالیاتعتباتوقسط3درآخریلحظهتورهایقسط،8دریداخلتورهایقسط،5

.کارمزدبدونچکدریافتبا،

تماسویابهنشانی32618368و03132616707جهتکسباطالعاتبیشترباشمارهتلفن

روبرویبانکسپهمراجعه-نرسیدهبهفلکهپردیس-خنیرو-خهشتبهشتشرقی-:اصفهان

 .فرمایید
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 اماکن سیاحتی و گردشگری اصفهان

بهداشتارتقاءدرجهتمجموعهبرنامهریزانرفاهیهرسازمان،ایجادشادابیهاییکیازرسالت

ازشادابیاین.شدخواهداحسننحوبهمحولهوظائفانجامبهمنجرکهاستفردهرروانی

کهاستتفریحیگشتهایدرشرکتوغیبتر،آنهاازیکیکهمیگرددمیسرمختلفیطرق

قاد،مانیزسعینمودیمکهبااعتاینبر.استکشوریوشهریهایگردشگریآنبارزنمونه

کلیهمشوق،انتخابتنوغهمچنینوتسهیلنمودنشرایطبرگزاریاینتورهایکوتاهمدت

اینازتابودهعزیزهایتهبازنشسوعلمیهیئتاعضای،کارمندانازاعممحترمکارکنان

وتاهازهیاهویکاریبهکچندهرمدتیبرایرامعززشانخانوادهوخودوبردهبهرتسهیالت

طورمستقیموغیرمستقیمدورگردانیم.

 

 میدان نقش جهان


بازتابیازهنرجهانیهنرمندانپرآوازهدر نخستیننامیکهبرآننهادهشده،نقشجهان،

تا1000هایایافزونبرهشتهکتاربود.اینمیداندرخاللسالگستردهباگسترهمیدانی

هجریدردورهپادشاهیشاهعباساولصفویوبهدستابرمردمعماریایران،استاد1038

بناگردید.ایندومینمیدانبزرگدنیاباعناصرتشکیلدهندهیکشهر"علیاکبراصفهانی"

دگانآنمتجلیگشتتاعناصرچهارگانهقدرترادرچهارگوشهخودبرپاسازد.دردیدگانسازن

قدرت مرکز شمالی( گوشه )در بازار قدرت، عنوانجایگاه به ضلعغربی( )در کاخعالیقاپو

اقتصادی،مسجدجامععباسی)درضلعشمالی(ومسجدشیخلطفاهلل)درضلعشرقی(به

ذهبیبناگردیدتاپایتختدولتمقتدرصفویهپیراموناینمجموعهعنوانجایگاهتبلورقدرتم

تاریخی قلبتپده در میراثبشریاستو در ثبتشده اینمیداندهمیناثر شکلگیرد.

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

اند،بیارتباطبامسجدباشکوهنامیدهاگراصفهانراشهریبناشدهبرمبنایاسطورهوکاشی

جامععباسینمیتواندباشد.مسجدیکهدربدوورودبهآن،خودرادرمیانبستانیازگلو

ایالیتناهیهایخودرادرمجموعهبینید.آنجاکههنرمندان،اندیشهبوتهآرمیدهبرکاشیمی

درپیچشاسلیمیبهفکرفروبرند.سردرورودیهااندتاجویندگانهنرراساعتگردهمآورده

شود.ایاستودرحیاطچهارایوانکاشیکاریشدهدیدهمیآنراآراستهبهدومنارفیروزه

تریناثرتاریخیهاساختهشدهبزرگاینمسجدکهبهجهتساختنمازجماعتودیگرکاربری

باشد.دوپوشمیدورانصفویهوتنهامسجدایرانباسهگنبد



 ه.ق( 1028مسجد شیخ لطف اهلل )























شادیبرفروتنیوتواضعهنرمندیکهشاهکارشپسازگذشتچهارسده،چشمانکنجکاو

ایکند.مسجدیسرپوشیدهبههنرکاشیکاری،بدونمنارههاغرقدرتماشامیبینندهراساعت
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.دربدوورودبهآنبامهرابیبینظیرازکاشیروبروسربهفلککشیده،برجانبخاوریمیدان

اینصبشدهدرمرکزگرددکهباقرقرهشویدوبرگنبدتکپوشآنشعاعنوریمجسممیمی

سازد.اینمسجدبیشکزیباترینایرادربرابردیدگانشمامجسممیگنبدنقشطاووسگونه

اثرتاریخیعصرصفویاست.



 ه.ق(  1006تا  1000پو )کاخ عالی قا




















آمدوهایسلطنتیاصفهاننیزبهحسابمیکاخاداریدرغربمیدانکهورودیمجموعهکاخ

36اند.کاخدارایششطبقهوبلنداییحدودازآنجهتآنراعالیقاپویادروازهاعلینامیده

هایدیواریبسیاردارکاخبهنقاشیرستونها،تاالرهاوتاالمتراستوتمامیفضاهایدرونیاتاق

ظریفآراستهشدهاستوتاالرموسیقیآننیزبهنحوشایانیباتزئیناتمقرنسکاریمیان

تهیتزئینشدهاست.
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 ه.ق( 1057کاخ چهلستون )























درزمانکاخچهلستونازدورهشاهعباساولدرمیانباغیبهنامجهاننماساختهشدور

زمامدارینوهوی،شاهعباسدوم،جهتپذیراییوتشریفاتسلطنتیگسترشیافت.کاخدارای

بیستستونوتاالرآیینهتختتاالرستون تاالرستونگاهمیداریبا داردرگذشتهبهباشد.

تازبینسوزیاینتزئیناکارینقاشیوگچبریآراستهبودهولیدراثرآتشتزئیناتآیینه

تخترفته تاالر در نقاشیاند. موردگاه قاجاریهدر دورهصفویهو جالبیاز هایدیواریبسیار

شود.رویدادهایمهمایراندیدهمی
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 مجتمع آموزشی، فرهنگی طاها)مشهد مقدس(

طاهاعمجتمنامثبتبهنسبتتوانندرساندکلیهدانشگاهیانمحترممیبدینوسیلهبهاطالعمی

 .فرماینداقدامerp.iut.ac.ir سامانهبهمراجعهبا(مقدسمشهد)

آدرس:مشهدمقدس،خیابانفدائیاناسالم،کوچهفدائیاناسالمدهم)نبشبیمارستانسوانح

8امدادیشهیدکامیاب(پالک

051-38580911:فاکس15لیا051-38580912تلفن:

اده،دستورالعملهزینهاسکانوانجاممراحلرزرواسیونضوابطنحوهاستف

گالریتصاویرمجتمع

نقشهمسیرمجتمع

 

مجتمع فرهنگی آموزشی طاها

خیابانفدائیاناسالم،کوچهفدائیاناسالمدهم)نبشبیمارستانسوانحامدادیمشهدمقدس،

8شهیدکامیاب(پالک

051-38580911فاکس:15الی051-38580912تلفن:

 

اصفهان صنعتی دانشگاه طاها آموزشی فرهنگی مجتمع در اسکان دستورالعمل هزینه

:شبیکازاءههزینهاسکانب
نفراتنوعواحد تعداد

عادی

نفرات تعداد

اضافیمجاز



کارکنان)هزار

تومان(



علمی هیئت

)هزارتومان(



کارکنان)هزار

تومان(



علمی هیئت

)هزارتومان(

5430404560دوخوابه

7540506075سهخوابه



سایرشرایط:

ریالبرایایامکمتقاضاو000/50نفر،شبیقیمتاسکاننفراتاضافیبهازایهر -1

ریالبرایایامپرتقاضادرنظرگرفتهمیشود.000/75

شبودرایامعادیدرصورت4طولمدتاقامتهردورهبرایایامپرتقاضاحداکثر -2

وجوداتاقخالیفاقدمحدودیتاست.

 هزینهبابتکودکانزیرسهسالدریافتنمیشود. -3

علمیدانشگاهاست.معهذاتفادهازمجتمعهموارهباکارکنانواعضایهیأتاولویتاس -4

ازایهر به معادل پرداختهزینه با خالی واحد صورتوجود میهماندر استفاده

 ایام پر تقاضا ایام کم تقاضا

http://erp.iut.ac.ir/
https://refah.iut.ac.ir/sites/refah.iut.ac.ir/files/files/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%20%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%2097.docx
https://refah.iut.ac.ir/sites/refah.iut.ac.ir/files/files/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%20%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%2097.docx
https://refah.iut.ac.ir/sites/refah.iut.ac.ir/files/files/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%20%D9%81%D8%B1%D9%85%20%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%2097.docx
https://refah.iut.ac.ir/node/654
https://refah.iut.ac.ir/sites/refah.iut.ac.ir/files/files/2-map.jpg
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هزارتومان(بهازایهرشباقامتدرایامکم100هزارتومان)حداقلدریافتی30نفر

 باشد.تقاضامیسرمی

علمییاهمسرایشانبایستیهمراهتیماقامتکنندهدریرهیأتعلمییاغعضوهیأت -5

 مجتمعحضورداشتهباشد.



2فرمشماره

 ضوابط نحوه استفاده از واحدهای مجتمع فرهنگی آموزشی طاها 

*حضورفرددرخواستکنندهیاهمسرایشاندرهنگامپذیرشدرمجتمع،الزامیاست.

باشد.هفردمتقاضیوکلیههمراهانضروریمی*ارائهمعرفینامهوشناسنام

*شئوناتاخالقیواسالمیازجملهرعایتکاملحجاباسالمیالزامیاست.

*ازپذیرشدرخواستکنندهبهصورتمجردی،جلوگیریخواهدشد.

*آوردنحیواناتخانگیبهداخلمجتمعممنوعمیباشد.

نیک،هیتربرقیو...(درداخلواحدهاممنــــوع*استفادهازوسایلگرمازا)مانندپیک

باشد.می

باشد.*کشیدنسیگاروقلیانوهرنوعمواددخانیدرواحدهاوراهروهایمجتمع،ممنوعمی

سال،هزینه3باشد.)برایکودکانکمتراز*پذیرشمیهمانانبراساسظرفیتواحدهامی

رشبیشازتعدادافراداعالمشدهانجامنخواهدشد.ایدریافتنخواهدگردید(وپذی

*استفادهازفضایواحدهایمجتمع،منحصربهشخصمیهمانویاخانوادهوهمراهانمورد

باشندباشدوازورودافرادیکهفاقدپذیرشمیتاییددانشگاه،کهقبإلپذیرشگرفتهاند،می

آید.جلوگیریبهعملمی

باشد.بعدازظهرمی3ظهروهنگامتحویل،ساعت12واحدها،ساعت*زمانتخلیه

*دقتکافیدرتاریخوساعتتحویلوتخلیهواحد،درجشدهدرفرمرزرواسیونخود،

مبذولداشتهزیرامدیریتمجتمعازپذیرشزودترازموعدوامکانتمدیداقامتمهمانان،

جداخودداریخواهدنمود.

ها،براساسلیستارائهشدهوصحتدرستیوسازتحویلکلیهامکاناتداخلواحد*پ

سالمبودنآن،مسئولیتحفظونگهداریآنهابهعهدهمتقاضی)مهمان(خواهدبود.

*باتوجهبهاینکهبرایهرواحد،حداکثرفضابراییکدستگاهخودرودرپارکینگاختصاص

رشبیشازیکخودرودرپارکینگجلوگیریبعملخواهدآمدوهمچنینمییابدلذاازپذی

خودداری خواهشمنداستازپارکنمودنخودروخوددرمقابلمنازلهمسایگاننیزجداَ

فرمایید.

*ارائهسرویسنهاروشام)بهصورتتحویلدربواحد(،درزمانپذیرشمجتمعمشخص

یافتخواهدشد.مربوطهنقداَدرهایوهزینه
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گردد.مرتبط،محاسبهواخذمیهای*هزینهاینترنتمیهمانانباتوجهبههزینه

پیگرییمواردازطریقمسئولینمجتمع صرفاَ سوال، *درصورتبروزهرگونهمشکلیا

صورتخواهدگرفت.

وصدابههر*جهتحفظآرمشمحیطمجتمعوالبتهاحترامبهدیگرمهمانان،ازایجادسر

نحویپرهیزشود.

*پرسنلذیربط،کلیهاموالواحدراصحیحوسالمبهرئویتمهمانگرامیرساندهودر

هنگامتخلیهنیز،صحیحوسالمتحویلخواهندگرفت.

*جبرانضرروزیانواردهبهاموالواتاقتحویلیبهمیهماناندرزماناسکانبعهدهشخص

د.باشمتقاضیمی



مراحل انجام رزرواسیون  واحدهای در مجتمع فرهنگی آموزشی طاها

بالحاظنمودنتعدادنفرات،زمان،مدتاقامت،تلفن کارکنانواساتیددرخواستخودرا

تماسو....قبلازعزیمتازطریقسامانهجامعمدیریتفرآیندهایدانشگاهصنعتیاصفهان

رائهنمودهودرصورتانجامکلیهمراحلفرآیندوالبتهمیسراbpm.iut.ac.irبهآدرس

بودنرزرواسیون،درآخرینمرحلهبادریافتکدرهگیریوچاپفرممربوطه)طبقراهنمای

موجوددرسامانه(،قبولدرخواستخودراباشرایطاعالمنمودهقطعینماید.الزمبهذکر

وجودداشتهباشد،ثبتنامبهصورتقرعهکشی،انجاماستدرزمانهاییکهتقاضایزیاد

میگیردکهالبتهشرایطخاصخودراخواهدداشت.)زمان،شرایطونحوهآندرزمان

مقتضیبهاطالععمومخواهدرسید(

درخاتمهازکلیهسروراندانشگاهی،التماسدعاداشتهودرنهایتنیزدرخواستمیشودبا

کلیهقوانینومقرراتحاکمبرمجتمعونیزحفظونگهداریواحدهاواموالمربوطهرعایت

دانشگاهرادرادارههرچهبهترآن،یارینمایید.

باآرزویسفریخوشبرایشماوخانوادهمحترمتان

کارکنان رفاه اداره

دانشگاهصنعتیاصفهان
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 تعالی هباسم

 

 

 

 1فرم شماره 

 فرم درخواست اسکان در مجتمع فرهنگی آموزشی طاها                         

مدیرمحترممجتمعفرهنگیآموزشیطاها

بهشمارهپرسنلیبهعلمیباسالم،احتراما،اینجانبکارمند/هیأت

همراهافرادمشروحهذیلدرخواستاقامتبهمدتدرواحدخوابهاز

نمایموازکلیهمقرارتوقوانینحاکمبرمجتمعمطلعتاریخلغایترامی

صورتکامل،ازطرفخودوهمراهانم،آنرارعایتنمائیم.وتعهدمینمایمبه

مشخصاتمتقاضی

نامپدر

شمارهشناسنامه/کدملی

شمارههمراه



سننسبتبامتقاضیهمراهان

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-



تاریخوامضاءمتقاضی
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 4فرم شماره 

 

 

 

 فرم نظر خواهی وضعیت مجتمع فرهنگی آموزشی طاها         

 

هبودضمنآرزویاقامتیخوشوآرزویقبولیزیارات،بدینوسیلهتقاضامیشودجهتکمکبهب

ارائهخدماتورفعاشکاالت،تقبلزحمتنمودهوبامطالعهوتکمیلاینفرم،مارادراین

مهمیاریفرمایید.



باتشکر



سرپرستادارهرفاهکارکنان
خیلـــیضعیفمتوسطخــوبعالـــی شرح

ضعیـف
 توضیحـــــات

مناسببودنتجهیزاتونظافتلوازمداخل

آشپزخانه



تجهیزاتونظافتاتاقخوابمناسببودن

سرویس نظافت و تجهیزات بودن مناسب

بهداشتی



مناسببودنتجهیزاتونظافتپذیرایی

نظافتمحوطهخارجازواحد

ها،دیوارها،فرشو..نظافتشیشه

توسط سرویس ارائه و پاسخگویی نحوه

پرسنلمجتمع



هبرخوردمسئوالنوخدمهنحو

 پیشنهادات و انتقادات :  

 **********در صورت تمایل************

 نام و نام خانوادگی :

 تاریخ بهره مندی از مجتمع :                                                           امضاء
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 دفاتر خدمات مسافرتی آسمان هفتم

 نشگاهیانمحترمقابلتوجهکلیهدا

پیروانعقادتفاهمنامهباشرکتخدماتمسافرتهوائیآسمانهفتم،باارائهمعرفینامه

ازادارهرفاهمیتوانیدازخدماتاینشرکتباشرایطذیلاستفادهنمائید:

.شودمیدادهتخفیفتورقیمتاساسبر%3میزانتورهاینقدی

ومابقیدرچهارقسطنقدیصورتبهمبلغسومیکساطیبرایخریدغیرنقدیبهصورتاق

ماهیانهبااخذچککارمندیو

.دانشگاهکارکنانرفاهادارهازنامهمعرفی

ازخدماتاینآژانسمیتوانیدبه جهتکسباطالعاتبیشتر هفتمآسماناینترنتیسایت

مراجعه

تماسحاصلفرمائید.36767ویاباشمارهتلفن
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 دانشگاه صنعتی امیرکبیر -10-4-7

ها در اتوماسیون اداری راه اندازی سامانه ثبت درخواست مهمانسرا ومعرفی نامه وام

 دانشگاه

 06/09/1398تاریخارسال:

 
 

همکاریبادیدگاه،رفاهیافزارهاینرممجموعهازهامعرفینامهوامومهمانسرانرمافزارهای

فناوریاطالعاتوارتباطاتوادارهرفاهمرکزودانشگاهمنابعمدیریتوتوسعهمحترممعاونت
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منظور به شنبهسهروزازهمکاران،مندیرضایتهمچنینوبهترخدماتارائهدانشگاه

.یافتاستقرارامیرکبیرصنعتیدانشگاهدر05/09/98

توانندازطریقاینرهرفاهمیلذاکلیهکاربرانازاینپسبدوننیازبهمراجعهحضوریبهادا

.هایمربوطهرابهصورتالکترونیکیازطریقاتوماسیوناداریثبتنمایندسامانهدرخواست

 

 خدمات تفریحی، ورزشی و فوق برنامه

اطالعیهتئاترکمدی

67اطالعیهباغگیاهشناسی.

58اطالعیهجشنوارهشکوفاییگلهایداودیدرباغگیاهشناسی.

98اطالعیهجشنوارهسوغاتایرانیوگالبگیریدرباغگیاهشناسی.

4-طالعیهباغوحشوشهربازیپارکارمتهرانا

84ایشکمدیموزیکال.اطالعیهنم

83-اطالعیهتئاترطنزالکالسیکو

82اطالعیهاستندآپکمدیسعیدشو.

36-اطالعیهشهربازیپارکارمتهران

24مجتمعتفریحیسورتمهتهراناطالعیه.

68-رجمیالداطالعیهدلفیناریومب

 

 خدمات گردشگری

95-اطالعیههتلبابلسرشرکتآهوان

 -چابکسر-ستارهآهوان4اطالعیهنرخاتاقهایهتل

 تورهایاقساطیشرکتآهوان

 74-اطالعیهشرایطپرداختتورهایخارجیوداخلیتوسطشرکتآهوان

 خدماتمسافرتیهواییوجهانگردیآهوان

 62-اطالعیهاستفادهازواحدهایاقامتیفرحآبادساریطبقجدولزمانبندی

68-اطالعیهارائهخدماتشرکتمسافرتیآهوان

36-اطالعیهخدماتمتنوعومناسباقامتیوگردشگری

23-تختجمشیدکالردشتاطالعیهاستفادهازخدماتهتل

25-اطالعیهاستفادهازامکاناتمهمانسرایمرکزآموزشعالیشهیدباکریمیاندوآب

رکزرفاهیدانشگاهبینالمللیامامرضاعلیهالسالماطالعیهپذیرشمیهماندرم

35استفادهازاماکنرفاهیدانشگاههایدیگراطالعیه

 

http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=397
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=397
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=397
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=397
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=393
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=393
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=374
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=374
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=336
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=336
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=335
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=335
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=313
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=313
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=312
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=312
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=311
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=311
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=249
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=249
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=162
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=162
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=281
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=281
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=328
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=328
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=326
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=224
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=223
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=223
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=83
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=384
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=384
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=392
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=392
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=355
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=355
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=346
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=346
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=345
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=345
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=342
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=342
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=342
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=184
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=184
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=184
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 67اطالعیه امکانات رفاهی مهمانسرای دانشگاههای سراسر کشور

16-اطالعیهاستفادهازامکاناتهتلهشتبهشتدانشگاهصنعتیاصفهان

(3اطالعیهاستفادهازامکاناتمهمانسرایموسسهآموزشعالیقشم)

 

دانشگاه فردوسی مشهد در سال های زی در خوابگاهاطالعیه پذیرش مهمانان نورو

1397

 

 95-هتل بابلسر شرکت آهوان هیاطالع

 

http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=411
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=411
http://edari.aut.ac.ir/RF/AnnounceInfo.aspx?id=404
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 16-اصفهان یاستفاده از امکانات هتل هشت بهشت دانشگاه صنعت هیاطالع

 
 دانشگاه صنعتی شریف -10-4-8

 تورزمینیمشهد

 1تختهدرجه4قطار

 26/1/97الی23/1/97:تاریخ

 روز3شبو2ور:مدتزمانت

 صبحانه،ناهار،شامها:وعده
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 تومان390،000هزینهتور:

 .زیرتماسحاصلفرمائیدهایتوانندباشمارههمکارانگرامیجهترزروتورمی

02166164425-09902121380 
 

 تورهایاروپا

 .برایمشاهدهجزئیاتتوربررویآنکلیکنمائید

 شب9توراسپانیاایتالیا

 شب7بارسلونا-توراسپانیا

 شب9نسهایتالیاهلندتورفرا

 شب12تورفرانسهایتالیااسپانیا

 شب8تورفرانسهایتالیا

 شب8تورفرانسهاسپانیا

 شب7پاریس-تورفرانسه

 .جهتدریافتاطالعاتبیشتربهنمایندهشرکتآهواندرادارهرفاهمراجعهفرمایید

 1396بهمن15

 
 ثبتناممتقاضـیاناسـتفادهازامکـاناتاقامتیدانشگاهآخرینمهلت

مهلتآخرینرساندوسیلهبهاطالعهمکارانمحترممیضمنتبریکفرارسیدنعیدنوروز،بدین

19/12/96شنبهروزاداریوقتپایاندانشگاهاقامتیامکـاناتازاسـتفادهمتقاضـیاننامثبت

 .باشدمی

ها،باتوجهبهدفعاتاستفادهازامکاناتهاوتعییناولویتازبررسیفرمالزمبهتوضیحاستپس

 .شدخواهداعالمنتایجوانجامکشیقرعه20/12/96هایقبل،روزیکشنبهمذکوردرسال



دانلودفایلاطالعیه

 1396اسفند16

 
 مکاناتسیاحتیوفرهنگیستادرفاهیوزارتعتفا

توانندبهپیوندهمکارانگرامیجهتاطالعازآخرینامکاناترفاهیستادرفاهیوزارتعتفمی

 .زیرمراجعهکنند

www.setadrefahi.ir 
 1396دی09

 
 تورمشهدوکیش

http://hram.sharif.ir/images/ahuan/spain-italy-9.jpg
http://hram.sharif.ir/images/ahuan/spain7barcelona.jpg
http://hram.sharif.ir/images/ahuan/farance-italy-holand%209n.jpg
http://hram.sharif.ir/images/ahuan/france-italy-spain444.jpg
http://hram.sharif.ir/images/ahuan/france-italy44.jpg
http://hram.sharif.ir/images/ahuan/france-spain%2044.jpg
http://hram.sharif.ir/images/ahuan/paris7.jpg
http://hram.sharif.ir/images/forms/eghamat97.pdf
https://setadrefahi.msrt.ir/fa


529 

 تورمشهد

 روز3شبو2ان:مدتزم

 اردیبهشت16اردیبهشتتا14تاریخ:

 تومان179000هزینهتور:

 تورهواییکیش

 روز3شبو2مدتزمان:

 اردیبهشت19اردیبهشتتا17تاریخ:

 تومان349000هزینهتور:

 
 .نمایندهشرکتآهوانتماسحاصلفرمائید66164425جهتدریافتاطالعاتبیشترباشماره

 1397اردیبهشت10

 
 تورروسیهویژهجامجهانی

 تورروسیه

 .باشدتورروسیهویژهجامجهانیمی

تماس4425جهتدریافتاطالعاتبیشتربهادارهرفاهکارکنانمراجعهکنیدیاباشمارهداخلی

 .حاصلفرمایید

 
 تورکیش

 اردیبهشت9تا7

 روز3شبو2

 تومان359،000هزینهتور:

 صدنقدمابقیچکدر50

 .زیرتماسحاصلفرمائیدهایتوانندباشمارههمکارانگرامیجهترزروتورمی

02166164425-09902121380 
 1397فروردین28

 
 توریکروزهالیماالت

 چشماندازهایزیبایدریاچهالیماالتومناطقسرسبزاطرافآن ها :دیدنی

 پذیراییبینروز،بیمه،راهنما،(پکیج)سردناهار،صبحانه،توریستینقلیهوسیلهخدمات :

.(رسانیدبهمحضورمحلدرقبلدقیقه15)صبح6ساعت31/03/97تاریخحرکت:

(رسانیدهمبهحضورمحلدرحرکتازقبلدقیقه15لطفا)صبح6ساعتساعت حرکت :
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روز1مدت سفر :

دانشگاهدربمحل حرکت :

شخصیلوازمودارو،مناسبکفش،شناساییکارتضروری : لوازم

تومان 98000/-ها : ) هر نفر ( هزینه

برنامه سفر

6حرکتازتهرانساعت

8صبحانهدررستورانحدودساعت

11:30رسیدنبهکناردریاچهحدودساعت

14الی12برنامهپیادهرویبهصورتدلخواهحدودساعت

15لیا14ناهارساعت

16حرکتبهسمتتهرانساعت

22رسیدنبهتهرانساعت

تماسحاصلفرمائیدیابه4425توانیدباشمارهجهتدریافتاطالعاتتکمیلیوثبتناممی

نمایندهشرکتآهوانمستقردرادارهرفاهوتعاونمراجعهفرمائید.

1397خرداد08
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 دانشگاه عالمه طباطبایی -10-4-9

 
 

 پذیرش اقامت تابستانی در دانشگاه نیشابور

 .باشدرساند،دانشگاهنیشابورپذیرایاعضایدانشگاهعالمهطباطبائیمیبهاطالعمی

ستیکشوراستوهرسالهتعدادبسیاریازهموطنانازشدهوتورینیشابورازشهرهایشناخته

گیریدرمسیرسفربهمشهدنقاطکشورمهماناینشهرفرهنگیوتاریخیهستند.قراراقصی
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هایزیادیرابرایجذبوماندگاریبیشترمقدسونیزنزدیکیبهاینکالنشهرمذهبیفرصت

 .گردشگرانبوجودآوردهاست

ای به توجه مسافرانتابستانیاستانخراساننکهبخشقابلتوجهبا جامعهایاز یرضویرا

دهند؛لذادانشگاهنیشابوربرآناستتاباامکاناتتشکیلمیگرامیمحترمدانشگاهیوفرهنگیان

ها،مدیرانوکارکناندانشگاهی،علمیدانشگاهرفاهیمطلوبخودپذیرایاعضایمحترمهیأت

گرمترینوصمیمانهدانشجویانگر اینرو از نیزفرهنگیانارجمندباشد. آمدترینخوشامیو

آمدپذیراباشید.مجموعهمهمانسرایدانشگاهنیشابورضمنخوشنیشابورگوییماراازدانشگاه

 .داردگوییبهمهمانانارجمندآمادگیخودراجهتپذیراییدرطولتعطیالتتابستانیاعالممی

 :ت رفاهیامکانا

–سرویسبهداشتیوحماممشترک-یخچال،تخت،تشکطبی،موکت،پارکینگاختصاصی-

 نمازخانهواتاقتلویزیونمشترک

 .باشدنفرمی4ظرفیتهراتاق-

 استفادهازاماکنگردشگریوتفریحیشهرستانبصورتنیمبها-

 استفادهازاینترنترایگان-

 :شرایط رزرو

بانکتجارت،455545994سازهماهنگیتلفنینسبتبهواریزوجهبهشمارهحسابلطفاپ-

اقداموفیشواریزیراازطریقنمابر)4555کدشعبه:(بهنامعوایداختصاصیدانشگاهنیشابور

 .بهدانشگاهنیشابورارسالفرمایید05143305234

باشدوعملیاترزروبدونواریزوجهیبدیهیاستوجهواریزیبههردلیلقابلاستردادنم-

 .باشدامکانپذیرنمی

 .باشدریالمی600.000هزینههراتاقبهازاییکشب-

 .باشدظهرهرروزمی12زمانتخلیهوتحویلاتاقساعت-

ذیلتماسهایتوانندجهتکسباطالعاتورزرواتاق،باشمارههمکارانمحترمدانشگاهیمی

 .ایندحاصلفرم

 05143305440مجموعهخوابگاهپردیسدانشگاهنیشابور:

 09152693467آقایدهنوی:

 09154441738آقایدهنهء:

 09157132362آقایبلوکی:

خوابگاهیپردیسدانشگاه مجموعه نیشابور. دانشگاه ادیبدوم. انتهایبلوار نیشابور. آدرس:

 نیشابور

 9239:خبرشماره-09:48:خبرجدرساعت-11/04/1398تاریخدرجخبر:
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 اطالعیه استفاده از خدمات گردشگری و اقامتی )سخاوت کارت(

ه(قابلتوجههمکارانمحترمعلمی،اداری،بازنشستهوتحتپوشششرکتخدماتیدانشگا)

درراستایتوسعهخدماترفاهیوباتوجهبهتفاهمبعملآمدهفیمابیندانشگاهوشرکت

باخدمات پوششبنیاد تحت رفاهی متنوع خدمات از استفاده پرسپولیسامکان مسافرتی

.تخفیفاتویژهفراهمشدهاست

تخفیفمیزانخدماتنوعردیف

پیکایامغیردرودرصد20پیکایامدرپارسیاندرسطحکشورهایاقامتدرهتل1

 درصد40

 درصد20ناهاروشام(خدماترستورانهتلهایتهران)2

مراکزتفریحی:مجموعشهیدچمران)فودکورت،استخروسوناویژهآقایان،سینما،3

 دنیایبازی،بولینگ(

 نفره(5مجموعهارمسبز)رایگانبرایخانواده

 درصد50تا10مجموعهتوچال)تلهکابینوسورتمه(

 درصد25یاحتیگردشگرانبنیادشرکتآموزش،مطالعاتومشاورهس4

آیتومسافرتیخدماتشرکتوپرسپولیسخدماتسیاحتی:شرکتخدماتمسافرتی5

 .......وهتلتور،بلیط،رزروامکان

 .کلیککنیدپیوستبرایاطالعاتتکمیلیرویفایل

 :ستفادها  نحوه

توانندجهتثبتناماولیهودرخواستصدورکارتباارائهمبلغصدهزارهمکارانمحترممی-

بهادارهرفاه6/10/97لغایتچهارشنبه1/10/97تومانبصورتنقد،دربازهزمانی،شنبه

.کارکنانمراجعهنمایند

طریقدرگاهالکترونیکیشایانذکراست،همکارانگرامیپسازدریافتکارتمیتواننداز

کارت)نماینداقدامدلخواهمبلغبهخودکارتشارژبهنسبتسایتشرکتپرسپولیس

 .(باشدمیتومانهزارصدشارژبادریافتی

 .اعتبارکارتسهسالهوقابلتمدیداست-

 7930:خبرشماره-08:52:خبردرجساعت-18/10/1397تاریخدرجخبر:

 

  

https://af.atu.ac.ir/uploads/sekhavat.jpg
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 ت در مجتمع اقامتی رضوان واقع در سرعیناقام




 گالری تصاویر

 9397:خبرشماره-09:15ساعتدرجخبر:-02/05/1398تاریخدرجخبر:

 

 اقامت در شهرهای مختلف ایران با قیمت مناسب

علمیاعضایاستفادهامکانسفر،زمینهدررفاهیدماتختوسعهمنظوربهکارکنانرفاهاداره

 جلفا، لرستان، بیشه اهواز، اصفهان، شهرهای دراقامتیهایمجموعهازرادانشگاهاداریو

29/12/98تا01/08/98زمانیبازهدرذیلشرایطبااهدان، کرمان، میرجاوه، نیشابور و یزدز

 .استنمودهفراهم

http://af.atu.ac.ir/uploads/rezvan.pdf
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000/500شبهرنفر4حداکثرروزوباظرفیت4شبو3حداکثردتاقامتهمکارانبهم

بهذکرالزموباشدمی12تخلیهساعتو14اتاقتحویلساعت.باشدمیپذیرامکانریال

.داردوجودواحدداخلباشد،امکانطبخغذادرمی

 .نمایند ستفادهاها اقامتگاه این در مهر کیش مجتمع هزینه کمک از توانندمی همکاران

 نحوه درخواست:

اقامتصرفاهایدرخواست- .باشدمیقبولقابلدانشگاهاداریاتوماسیونسامانهطریقاز

کمکازاستفاده)هزینهپرداختروشبایستدرخصوصبتناممیثازپسگرامیهمکاران-

وتکمیلراستپیوفرم(حقوقازکسرصورتبهوسفرهزینهکمکمهر،کیشسفرهزینه

.نمایندارسال

صرفا )میهمانانمشخصاتهمراهبهوقبلماهپانزدهمتاحداکثربایستمیاقامتدرخواست-

تاریختولدبهادارهرفاهکارکناناعالمنمایند.ملی،نسبت،کدشامل(یکدرجهاقوام

اطالعکارکنانرفاهادارهبهسفرتاریخازقبلروزسهتابایستمیسفرشدنکنسلدرصورت-

.شدخواهدکسرکنندهدرخواستحسابازاقامتشبیکصورتایندرغیر.شودداده

فرم شیوه پرداخت

اقامتگاه هاهای ظرفیت

ذیلکلیکنمایید.هایمراکزبررویلینکهایجهترویتعکس

اصفهان

اهواز

 بیشه لرستان

جلفا

زاهدان

کرمان

میرجاوه

نیشابور

 یزد

10124:خبرشماره-09:17:خبردرجساعت-28/07/1398تاریخدرجخبر:



 9شماره  -اقامتی در شهر مقدس مشهداطالعیه استفاده از مجموعه 

تفاهمبعملآمدهبا بهمنظورتوسعهخدماترفاهیدرزمینهسفربرایاعضایدانشگاهوبا

توانندازمجموعهاقامتیآندانشگاهتربیتمدرس،اعضایمحترمعلمیوادارایدانشگاهمی

http://af.atu.ac.ir/uploads/%D9%81%D8%B1%D9%85_%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA.pdf
http://af.atu.ac.ir/uploads/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA.xlsx
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&fkeyid=&siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7723
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7715
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7716
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7716
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7716
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7717
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7718
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7719
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7720
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7721
https://af.atu.ac.ir/index.aspx?siteid=18&fkeyid=&siteid=18&fkeyid=&siteid=18&pageid=7722
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لغایت13/10/97زمانیبازهدرذیلمشخصاتوشرایطبامشهدشهردرواقعدانشگاه

.نماینداستفاده25/12/97

 :اقامتیهایمشخصاتواحد

-)عنصری(16امامرضا-هابهصورتآپارتمانیکخوابهواقعدرخیابانامامرضا)ع(واحد-1

 .باشدمی7عنصری

 باشدمی14وساعتتخلیه19ساعتتحویلاتاق-2

 دباششبمی4اقامتبهصورتدورهایو-3

 .باشدطبخغذادرداخلآپارتمانامکانپذیرمی-3

شب،مبلغیکمیلیونو4نفر(دریکدوره4قیمتاقامتیکواحدآپارتمان)باظرفیت-4

 .باشددویستهزارریالمی

 .استردادوجهامکانپذیرنمیباشد-5

 باشداینمهمانسرافاقدآسانسورمی-6

 :نحوه درخواست

.باشدمیقبولقابلدانشگاهاداریاتوماسیونسامانهطریقازایاقامتصرفادرخواسته-1

بایستحداقلیکهفتهقبلوبههمراهمشخصاتمیهمانان)صرفا زماندرخواستاقامتمی-2

.تاریختولدوباضمیمهاسکنفیشواریزیباشدشاملکدملی،نسبت،اقوامدرجهیک(

ثبتر-3 پساز )خدماتهمکاران اداری اتوماسیون سامانه در مشهد اقامتی مجموعه زرو

ساعتمهلتدارندنسبتبهواریزوجهموردنظرواسکنوضمیمهفیش12الکترونیکی(تا

واریزیدردرخواستالکترونیکیخوداقدامنماینددرغیراینصورتبطورخودکارثبتنامشما

.ازسیستمحذفخواهدشد

ریزوجهوثبتنامقطعی،ودریافتمعرفینامهازسویادارهرفاهکارکنانبههمراهپسازوا-4

.اصلفیشواریزیبهمجموعهاقامتیمراجعهنمایید

 .باشدمیفعال05/10/97صبحروزچهارشنبهمورخ10امکانثبتنامازساعت

 7929:خبرشماره-08:41:خبردرجساعت-18/10/1397تاریخدرجخبر:
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 اقامت در هتل سران واقع در شهر زیبای رامسر

 گالری تصاویر هتل سران


 9398:خبرشماره-09:18:خبردرجساعت-02/05/1398تاریخدرجخبر:

 

 رامکان رزرو استفاده از مجتمع آموزشی اقامتی کیش مه

رساند؛امکاناستفادهازمجتمعآموزشیاقامتیکیشمهردربازهزمانیبهاطالعهمکارانمی

.فراهمگردیدهاست20/12/98الی1/7/98

 :باشدبهشرحزیرمیمحاسبه صورتحساب در مجتمع کیش مهرنحوه

 .شودمحاسبهمی)صرفاً اقامت و صبحانه(  هزینهاقامتهرنفرشب-1

باشدتمامشدهاست.الزمبهتوضیحمیهایهاروشاماختیاریبودهوبراساسقیمتصرفنا-2

برایرفاههمکارانهایمندرجدرفهرستبها،بسیارنازلترازقیمتهایقیمت آزادوصرفا 

 .محترمدانشگاهعالمهطباطبائیعرضهخواهدشد

http://af.atu.ac.ir/uploads/saran_mini.pdf
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مخصوصهمکارانمحترموخانوادهاستفادهازخدماتمجتمعآموزشیواقامتیکیشمهر-3

 .باشددرجهیک)همسر،فرزندان،پدرومادرایشان(می

تماسحاصل2621لطفا درصورتنیازبهاطالعاتبیشترباادارهرفاهکارکنان،شمارهداخلی-4

 .فرمایید

امهبهرئیستوانندباارسالنهمکارانگرامیتابیستوچهارساعتقبلازتاریخرزرومی-5

ادارهرفاهرزروخودراکنسلنماینددرغیراینصورتبهمیزانتعدادنفراترزروشدهویکشب

 .اقامتبرایشانجریمهکنسلیدرنظرگرفتهخواهدشد

از طریق اتوماسیون  26/6/98 شنبهروز سه 12توانند از ساعت همکاران محترم می 

  .اداری اقدام به ثبت نام نمایند

 -9678:خبرشماره-09:47:خبردرجساعت-26/06/1398اریخدرجخبر:ت

 

 1398دستورالعمل استفاده از کمک هزینه سفر سال 

ازکمکدستورالعملاستفادهبهمنظورتوسعهخدماترفاهیدرزمینهسفراعضایدانشگاه،

 سال سفر ایندستورالعملشرایط1398هزینه در رسید. دانشگاه تصویبهیأترئیسه به ،

 .استفادهازمجتمعکیشمهرنیزاعالمشدهاست

 8651:خبرشماره-14:40:خبردرجساعت-08/02/1398تاریخدرجخبر:

 

 هلدینگ تفریحی گردشگری ایران فانهای ارائه کارت

هلدینگتفریحیگردشگریایرانفانهایائهکارتاطالعیهار

کارکنانشرکتخدماتیدانشگاه مدتمحدودو قرارداددر اداری، بهاطالعهمکارانعلمی،

هایرساند؛درراستایارائهخدماترفاهیبههمکارانمحترمدانشگاه،امکاناستفادهازکارتمی

فان)پنجمجموعهتفریحی(درشهرتهرانبهشرحالکترونیکیهلدینگتفریحیگردشگریایران

جدولذیلفراهمشدهاست.همکارانمحترمجهتکسباطالعاتبیشتروبهرهمندیازامکانات

مراجعهنمودهودرصورتتمایلبهfun.ir -www.iranهابهسایتشرکتبهآدرسمجموعه

.رت،بهادارهرفاهکارکنانمراجعهنمایندخریدکا

 سورتمهتهران:خیاباندربند،نرسیدهبهمیداندربند،انتهایخیاباناسداللهی

 سرزمینشگفتانگیزشهدایخلیجفارس:انتهایهمتغرب،دریاچهشهدایخلیجفارس

 پارکحیواناتوژوراسیکپارک:سعادتآباد،میدانبهرود،انتهایشقایق

 سرزمینشگفتانگیزبوستاننهجالبالغه:اتوبانحکیمغرب،بعدازخروجییادگارامام

انتهایخیابان-بعدازآجودانیه)شهیدسباری(-ابتدایخیاباندارآباد-هیومنپارک:نیاوران

 دارآبادوحشحیاتموزهجنب-موزه

 24557تلفنگویا:

http://af.atu.ac.ir/uploads/dastoramal-safar98.pdf
http://af.atu.ac.ir/uploads/dastoramal-safar98.pdf
http://af.atu.ac.ir/uploads/dastoramal-safar98.pdf
http://af.atu.ac.ir/uploads/dastoramal-safar98.pdf
http://af.atu.ac.ir/uploads/dastoramal-safar98.pdf
http://af.atu.ac.ir/uploads/dastoramal-safar98.pdf
http://iran-fun.ir/#/
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%50ریالکهمبلغپرداختیبا000/000/1قابلاستفادهباشد،میزاناعتبارالزمبهذکرمی

 .ریالاست000/500تخفیف

 8725:خبرشماره-10:00:خبردرجساعت-15/02/1398تاریخدرجخبر:

 

 اقامت تابستانی در سرای دانشجویی دانشگاه بجنورد

دراختیارهمکارانسرایدانشجوییرا98/06/15لغایت98/04/20دانشگاهبجنوردازتاریخ

 .دهدسراسرکشورقرارمیهایعلمیواداریدانشگاههیأت

اطالعاتبیشتر

 9369:خبرشماره-12:11:خبردرجساعت-29/04/1398تاریخدرجخبر:

 

 1 -اقامت در هتل پردیسان مشهد مقدس

قراردادمنعقدهدانشگاهباوزارتعلومتحقیقاتوفناوری،اعضایعلمیواداریدانشگاهطی

ازمی زمانیهتل پنج ستاره پردیسانتوانند بازه در شرایطذیل با مشهد شهر در واقع

 .استفادهنمایند25/12/98تا15/06/985

نفر4ظرفیتاستفادههمکارانازهتلتا •

 12وساعتتخلیه14ساعتتحویلاتاق •

 اقامتحداکثرتاسهشب •

 طبخغذادرداخلواحدامکانعدم •

 امکاناستفادههمکارانازکمکهزینهسفرکیشمهربرایهتلپردیسانمشهد •

 :نحوه درخواست

اقامتصرفاهایدرخواست- قابلقبولمی .باشدازطریقسامانهاتوماسیوناداریدانشگاه

روشپرداختهزینه)استفادهازکمکبایستدرخصوصپسازثبتناممیهمکارانگرامی-

فرمهزینهسفروبهصورتکسراقساطسهماههازحقوق(،هزینهسفرکیشمهروکمک

وارسالنمایندپیوستراتکمیل

بایستحداقلیکهفتهقبلوبههمراهمشخصاتمیهمانان)صرفا اقوامدرخواستاقامتمی-

.تاریختولدبهادارهرفاهکارکناناعالمنمایندشاملکدملی،نسبت،درجهیک(

ادارهرفاهکارکنانساعتقبلازتاریخرزروبه72بایستتادرصورتکنسلشدنسفرمی-

اطالعدادهشود.درغیراینصورتیکشباقامتبهتعدادکلمیهمانانمعرفیشدهازحساب

 .کسرخواهدشددرخواستکننده

http://af.atu.ac.ir/uploads/18_330_29_doc1.pdf
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 9480:خبرشماره-11:24:خبردرجساعت-04/06/1398تاریخدرجخبر:

 

 پذیرش اقامت تابستانی در دانشگاه سپاهان شهر اصفهان

شهریور31تیرماهالییکشنبه1رساند،دانشگاهشهیداشرفیاصفهانیازروزشنبهبهاطالعمی

 .باشدیپذیرایاعضایدانشگاهم1398ماه

 دریافت اطالعیه 

 9017:خبرشماره-09:18:خبردرجساعت-12/03/1398تاریخدرجخبر:

 

 امکان استفاده از مجموعه اقامتی دانشگاه اصفهان

می اداریدانشگاه ازاعضایعلمیو شرایطو اه اصفهانمجموعه اقامتی دانشگتوانند با

 .استفادهنمایند25/12/98تا15/06/98تسهیالتذیلدربازهزمانی

 محلاقامتبهصورتاتاقچهارتخت •

 12وساعتتخلیه14ساعتتحویلاتاق •

 اقامتحداکثرتاسهشب •

 طبخغذادرداخلواحدامکانعدم •

 برایمهمانسرایاصفهانامکاناستفادههمکارانازکمکهزینهمجتمعکیشمهر •

 

 نحوه درخواست:

اقامتصرفاهایدرخواست- .باشدمیقبولقابلدانشگاهاداریاتوماسیونسامانهطریقاز

ازکمکاستفاده)هزینهپرداختروشبایستدرخصوصهمکارانگرامیپسازثبتناممی-

فرم،(حقوقازماههسهطاقساکسرصورتبهوسفرهزینههزینهسفرکیشمهروکمک

وارسالنمایندتکمیلراپیوست

http://af.atu.ac.ir/uploads/etelaeye.jpg
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اقوامصرفا )بایستحداقلیکهفتهقبلوبههمراهمشخصاتمیهماناندرخواستاقامتمی-

نسبت،(یکدرجه ملی، کد نمایند.شامل اعالم کارکنان رفاه اداره به تولد تاریخ

کارکنانرفاهادارهقبلازتاریخرزروبهساعت72بایستتادرصورتکنسلشدنسفرمی-

حسابازشدهمعرفیمیهمانانکلتعدادبهاقامتشبیکصورتایندرغیر.شوددادهاطالع

 .شدخواهدکسرکنندهدرخواست

 
9485:خبرشماره-12:08:خبردرجساعت-05/06/1398تاریخدرجخبر:



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

هاوشیردریاییایرانواکراینرادردلفیناریومسرپوشیدهبرجبلیطنمایشمهیجومفرحدلفین

گردد.اینبلیطبرایکودکانزیر%تخفیفدرادارهرفاهکارکنانتوزیعمی50میالدتهرانرابا

 نفر پنج ویژه و رایگان سال سایتمیدو در بیشتر اطالعات و بلیط رزرو  :باشد.

  www.DolphinTehran.comهمکارانتوجهداشتهباشند؛حتمابارزروقبلیازمجموعه

 .استفادهگردد

هایهمچنینکارت با س،%تخفیفشاملدریاچهشهدایخلیجفار35هلدینگایرانفان،

بوستاننهجالبالغه،سورتمهدربند،اسپایدرپارک،رویاپارکوهیومنپارکبااعتبارپایانسال

  :fun.ir-www.iranسایتدرگردد.اطالعاتبیشتروهربنمخصوصیکنفرارائهمی

http://www.dolphintehran.com/
http://www.iran-fun.ir/
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 9382:خبرشماره-11:40:خبردرجساعت-31/04/1398تاریخدرجخبر:
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 رضوان
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 دانشگاه علم و صنعت ایران -10-4-10

 16/04/1397تاریخارسال: مکاناترفاهیدانشگاهسمنانبرایدانشگاهیانا
بههایموردنظر،جهتدریافتمعرفینامهمندانپسازهماهنگیورزروجادردانشگاهعالقه

 .نمایندمراجعه6315داخلیائیکیآقایرفاهاداره


 مشخصات و امکانات رفاهی ارائه شده دانشگاه کرمانشاه

بههایموردنظر،جهتدریافتمعرفینامهمندانپسازهماهنگیورزروجادردانشگاهعالقه

   .نمایندمراجعه6315داخلیکیائیآقایرفاهاداره



 جتمع رفاهی بابلسرم

گردددرتعطیالتبراساسبرنامهزمانبندیکهازطریقادارهرفاهاعالممیمجتمعرفاهیبابلسر

باشد.درسایرعلمیوکارمندمیتابستانوعیدنوروزقابلاستفادهکلیهکارکناناعمازهیأت

.توانازامکاناتمذکوراستفادهنموداوقاتنیزبراساسدرخواستپرسنلوتاییدادارهرفاهمی

 

 دانشگاه فردوسی مشهد -10-4-11

 (مهمانسرا)مشهدفردوسیدانشگاه4مرکزآموزشیفرهنگیشماره
عنایتخداوندمتعال مهمانانمیزبانمشهدفردوسیدانشگاهمهمانسرایتابستانشروعازبا

لشامامکاناتیدارایمهمانسرااین.باشدمیفناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتتابعههایدانشگاه

باشد.دونفره،سوئیتوسالنکنفرانسمینفره،یکهایاتاق

شرایطاقامتدرمهمانسرایدانشگاهفردوسیمشهد

 تصاویر استادسرا

 

https://vpa.um.ac.ir/images/28/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA.pdf
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فرهنگی دانشگاه فردوسی مشهد )بهشهر(_مجموعه آموزشی

باعنایتخداوندمتعالودرسایهدولتتدبیروامید،برایایجادانگیزهوتقویتروحیهیاعضای

علمی،کارکنانوبازنشستگانعزیزدانشگاهبزرگفردوسیوخانوادهآنان،درسالمحترمهیأت

فرهنگیدانشگاهدرمنطقهزاغمرزبهشهربازمینیبه-تمجموعهآموزشیکلنگساخ1394

بهبهرهبرداریرسید.1396هکتارزدهودراسفند3مساحت

نحوه از اطالع جهت مشهد فردوسی دانشگاه مجموعهدراسکانورزروهمکاران

ستاد-مالیویادار)شخصیپرتالطریقاز(بهشهر)مشهدفردوسیدانشگاهفرهنگی_آموزشی

.نماینداقدام(اقامتیمراکز-رفاهی

تصاویرآلبوم

سایرمشهدفردوسیدانشگاهفرهنگی_آموزشیمجموعهدرمتاقاشرایط برای )بهشهر(

هادانشگاه



https://vpa.um.ac.ir/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=4&Itemid=1044
https://vpa.um.ac.ir/images/28/pdf/behshahr_nahaei.pdf
https://vpa.um.ac.ir/images/28/pdf/behshahr_nahaei.pdf
https://vpa.um.ac.ir/images/28/pdf/behshahr_nahaei.pdf
https://vpa.um.ac.ir/images/28/pdf/behshahr_nahaei.pdf
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4شماره  یفرهنگ یمرکز آموزش
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 5شماره  یفرهنگ یمرکز آموزش
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 مهمانسرای دانشگاه تبریز
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 دانشگاه کرمانشاه -10-4-12
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 دونکناریدر فر ییاطباعالمه طب
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 اهاقامت و رستوران ،یگردشگرخدمات  برنامه عملیاتی -10-5
 اهاقامت و رستوران ،یگردشگرکارگروه خدمات  -10-5-1

 فهرست اعضا

رئیسکارگروهومدیراموراداری آقایابراهیمحافظی

مدیرامورفرهنگیآقایدکترعلیحفیظی

یرامورعمومیوتدارکاتمدآقایعلیاکبرعوضپور

مدیراموردانشجوییآقایعلیرضارمضانزاده

مدیربرنامهریزیفرهنگیواجتماعیخانمدکترمحرر

نمایندهکانونبازنشستگانآقایفرجالهحمزوی

علمیهیأتنمایندهستادرفاهیاعضایدکترحسینمحمدی

وفضایسبزدانشگاهرئیسباغگیاهشناسیارمآقایحمیدرضاستاری

رئیسموزهتاریخطبیعیآقایمحمدمهدیاسالمنژاد

رئیسمجتمعفرهنگیورفاهیآقایحمیدرضامرادیبرایجانی

رئیسموزهنارنجستانآقایحمیدرضاکونجانی

رئیساموراداریدانشکدهکشاورزیآقایاحدبخشی

دبیرشورایکارکنانآقایمحمدامیننظریجهرمی

رئیساموراداریموزهتاریخطبیعیخانمفاطمهمعینی

دبیرکارگروهورئیسادارهرفاهکارکنانآقایمیثممظلومی

 

 بندی جلسات کارگروهبرنامه زمان -10-5-2

 جلسه سوم جلسه دوم جلسه اول زمان و مکان جلسه نام کارگروه

گردشگری،

اقامتو

هارستوران

07/05/139930/06/139904/11/1399تاریخ

8:30شنبه13یکشنبه9سهشنبهروزوساعت

7طبقهتاالردکترمصطفوی7طبقهمکان
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 های برنامه عملیاتیفهرست پروژه -10-5-3
 1400جاریبرنامهجامععملیاتیخدماتسالمتورفاهکارکناندانشگاهشیرازسالهایپروژه

نامپروژهردیفگروهخدمات
دجهپیشنهادیبو

)میلیونریال(

گردشگری،

اقامتو

 هارستوران

0تهاتراماکناقامتیباسایردانشگاهها1

2 
اجارهاماکناقامتیدرشهرهایزیارتیوسیاحتی)مشهد،کیش،

قشم،یاسوج،یزدو...(
10.000

3 
برگزاریتورهاواردوهایتفریحی،زیارتیوسیاحتیبرایکارکنان

خانوادهآنانو
243

2.000برنامهریزیاستفادهکارکنانازمهمانسرایتهران 4

1.000برنامهریزیاستفادهکارکنانازمهمانسرایقشم 5

4.000برنامهریزیاستفادهکارکنانازاردوگاهدکترمصطفوی 6

21.000طراحیوایجادمجموعهتفریحیواقامتیدانشکدهکشاورزی 7

0هاوبیرونبرهاتفاهمنامهوقراردادبارستوران 8

6.000وامسفر 9

 3.400کمکهزینهسفر 10

0بازنگریواصالحزیرسیستممهمانسرایسوفا 11

 47.643 جمع
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 های برنامه عملیاتیشناسنامه پروژه -10-5-4
 ی اجاره اماکن اقامتی در شهرهای زیارتی و سیاحت -10-5-4-1

 الف( اطالعات عمومی:

ونوعپروژه:جاری اقامت گردشگری، خدمات: گروه

 رستورانها

هدفپروژه:

*ارائهخدماتگردشگریبههمکاران

*کمکبهتوسعهخدماتسفرهایارزانوباکیفیتبههمکاران

*استفادهازامکاناترفاهیدرشهرهایهدفبهسهروش:

اجاره)هزینه(-1

ی)هزینه(گارانت-2

رهنکامل)پسازاتمامقراردادعودتداده-3

شود(می

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

سازمانیهمکارپروژه:معاونتهایواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه

اداریومالی

زماناجرایپروژه:تابستان،نیمهاسفندایپروژه:مکاناجر

ونیمهفروردین



 ب( اطالعات مشمولین/ بهره برداران:

مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:پرسنلدانشگاه،بازنشستگانوخانوادهایشان

1000برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

1000ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:



 :ل فعالیت هاج( جدو

 نام فعالیت ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

واحد سازمانی 

 و فرد مسئول
 توضیحات

1
گردشگرپذیروپرهایبررسیشهر

مخاطببرایسفر
ادارهرفاه

ادارهرفاهبررسیامکاناتاقامتیشهرهایهدف2

ادارهرفاهانعقادقراردادبااماکنانتخابشده3

ادارهرفاهیفاماکناقامتیجدیددرسامانهسوفاتعر4
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 ها:د( برآورد هزینه

 توضیحات مبلغ )میلیون ریال( عنوان هزینه ردیف

0فعالیتردیفاول1

000/000/100فعالیتردیفدوم1
مراجعهبهشهرهایمنتخبوبررسی

امکاناتاقامتیآنها

فعالیتردیفسوم3
،تعداداماکن،تعدادواحد،بهروشانتخابی

مدتزماناجارهو...بستگیدارد

0فعالیتردیفجهارم4

ریالبدونمحاسبهاجارهاماکن000/000/100جمع



 ها: مالی هزینه تأمین( منابع ه

 توضیحات مبلغ )میلیون ریال( عنوان منبع ردیف

بدونمحاسبهاجارهاماکن000/000/100بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4
درصدازهزینهاسکانتوسطهمکاران50

شود.پرداختمی


سایر5

 ریالبدونمحاسبهاجارهاماکن000/000/100 جمع



 و( سنجش رضایت بهره برداران:

 ردیف
سطح 

 رضایت
 درصد فراوانی فراوانی تجمعی فراوانی

 درصد فراوانی

 تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحات تکمیلی:
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 برها ها و بیروننامه و قرارداد با رستورانتفاهم -10-5-4-2

 الف( اطالعات عمومی:

 گروهخدمات:گردشگری،اقامتورستورانهانوعپروژه:جاری

هدفپروژه:

لوبترودسترسیراحتتردر*ارائهخدماتمط

استفادهازامکانات

دریافت در همکاران شخصیت و شان *رعایت

خدماترفاهی

*افزایشخدماترفاهیهمکارانوتنوعمراکز

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

سازمانیهمکارپروژه:معاونتاداریومالیهایواحدپروژه:مدیریتاموراداریواحدسازمانیمسئول

زماناجرایپروژه:درطولسالمکاناجرایپروژه:



 ب( اطالعات مشمولین/ بهره برداران:

مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:پرسنلدانشگاه،بازنشستگانوخانوادهایشان

نفر10000هرهبرداران:برآوردتعدادمشمولین/ب

10000ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:



 :ج( جدول فعالیت ها

 نام فعالیت ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

واحد سازمانی 

 و فرد مسئول
 توضیحات

1

هاوبیرونبرهاوبررسیرستوران

مذاکرهدرخصوصاستفادهاز

تخفیفاتوانعقادقرارداد

رهرفاهادا1/7/9915/8/99

2

مذاکرهدرخصوصاعطای

سوبسیدازسویدانشگاهبه

همکاراناستفادهکننده

ادارهرفاه15/8/9915/9/99

ادارهرفاه15/9/9920/9/99اطالعرسانیبههمکاران3

 

 د( برآورد هزینه ها:

 توضیحات مبلغ )میلیون ریال( عنوان هزینه ردیف

0فعالیتردیفاول1

الیتردیفدومفع1
درصد20درصورتتاییددانشگاهتا

سوبسیدپرداختشود

فعالیتردیفسوم3

 جمع
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 ها: مالی هزینه تأمین( منابع ه

 توضیحات مبلغ )میلیون ریال( عنوان منبع ردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

  جمع



 و( سنجش رضایت بهره برداران:

 ردیف
سطح 

 رضایت
 درصد فراوانی فراوانی تجمعی فراوانی

درصد فراوانی 

 تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحات تکمیلی:
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 هاتهاتر اماکن اقامتی با سایر دانشگاه -10-5-4-3

 می:الف( اطالعات عمو

گروهخدمات:گردشگری،اقامتورستورانهانوعپروژه:جاری

 

هدفپروژه:

*ارائهخدماتگردشگریبههمکاران

با و ارزان سفرهای خدمات توسعه به *کمک

کیفیتبههمکاران

دانشگاه کلیه رفاهی امکانات از و*استفاده ها

دولتیازطریقتهاترهایارگان

سالمتورفاه:تاریختصویبدرشورای

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

سازمانیهمکارپروژه:معاونتاداریومالیهایواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه

زماناجرایپروژه:تابستان،نیمهاسفندونیمهمکاناجرایپروژه:

فروردین



 ین/ بهره برداران:ب( اطالعات مشمول

مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:پرسنلدانشگاه،بازنشستگانوخانوادهایشان

850برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

850ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:



 :ج( جدول فعالیت ها

 نام فعالیت ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

واحد سازمانی 

 و فرد مسئول
 توضیحات

1

بررسیامکاناتاقامتیدانشگاه

شیرازکهامکانتهاترباسایر

دانشگاههارادارد

ادارهرفاه1/7/991/8/99

2
گردشگرپذیروهایبررسیشهر

پرمخاطببرایسفر
ادارهرفاه1/7/991/9/99

3
بررسیامکاناتاقامتی

دانشگاههایشهرهایهدف
ادارهرفاه1/7/991/9/99

4
انعقادتفاهمبادانشگاههادر

خصوصتهاتر
ادارهرفاه1/9/991/10/99

5
تعریفاماکناقامتیجدیددر

سامانهسوفا
ادارهرفاه1/11/9915/11/99
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 د( برآورد هزینه ها:

 توضیحات مبلغ )میلیون ریال( عنوان هزینه ردیف

0فعالیتردیفاول1

0فعالیتردیفدوم1

مراجعهبهدانشگاههاوبررسیامکاناتآنها000/000/50الیتردیفسومفع3

0فعالیتردیفجهارم4

0فعالیتردیفپنجم5

000/000/50 جمع



 ها: مالی هزینه تأمین( منابع ه

 توضیحات مبلغ )میلیون ریال( عنوان منبع ردیف

000/000/50بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

مداختصاصیدرآ3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

 میلیونریال000/000/50 جمع



 و( سنجش رضایت بهره برداران:

 ردیف
سطح 

 رضایت
 درصد فراوانی فراوانی تجمعی فراوانی

درصد فراوانی 

 تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

ی:توضیحات تکمیل
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 م، تهران و اردوگاه دکتر مصطفویبهره برداری از مهمانسراهای قش -10-5-4-4

 الف( اطالعات عمومی:

گروهخدمات:گردشگری،اقامتورستورانهانوعپروژه:جاری

 هدفپروژه:

*ارائهخدماتمطلوبترودسترسیراحتتردر

استفادهازامکانات

نسراهایدانشگاه*استفادهبهینهازامکاناتمهما

هادرعیننگهداریازتجهیزاتاماکن*کاهشهزینه

*افزایشرضایتمندیکارکنان

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

مهایواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه پروژه: عاونتاداریوسازمانیهمکار

مالی،دفترمرکزیدانشگاهدرتهران

زماناجرایپروژه:درطولسالمکاناجرایپروژه:



 ب( اطالعات مشمولین/ بهره برداران:

مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:پرسنلدانشگاه،بازنشستگانوخانوادهایشان

نفر10000برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

نفر10000فیتپیشنهادیاجرایپروژه:ظر



  :ج( جدول فعالیت ها

 نام فعالیت ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

واحد سازمانی 

 و فرد مسئول
 توضیحات

1
موجودوفرآیندبازنگریدر

رفعاشکاالتاحتمالی
ادارهرفاه1/7/9915/8/99

2

برنامهریزیوانجامامور

تعمیر،تجهیزونگهداری

مهمانسراها

ادارهرفاه15/8/9915/9/99



 د( برآورد هزینه ها:

 توضیحات مبلغ )میلیون ریال( عنوان هزینه ردیف

مهمانسرایتهران1

مهمانسرایقشم1

مربوطبهویالهاهایصرفاشاملهزینهاردوگاهدکترمصطفوی3

 جمع



 ها: مالی هزینه تأمین( منابع ه
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 توضیحات مبلغ )میلیون ریال( ن منبععنوا ردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

 جمع

 

 و( سنجش رضایت بهره برداران:

 ردیف
سطح 

 رضایت
 درصد فراوانی فراوانی تجمعی فراوانی

درصد فراوانی 

 تجمعی

خیلیکم1

کم2

توسطم3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحات تکمیلی:
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 مدتکوتاهبرگزاری تورها و اردوهای تفریحی، زیارتی و سیاحتی  -10-5-4-5

 الف( اطالعات عمومی:

گروهخدمات:گردشگری،اقامتورستورانهانوعپروژه:جاری

 هدفپروژه:

*ارائهخدماتگردشگریبههمکاران

ایشانهایقاتفراغتهمکارانوخانواده*پرکردناو

*کمکبهتوسعهخدماتسفرهایارزانوباکیفیتبه

همکاران

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

پروژهایواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه معاونتاداریوسازمانیهمکار ه:

مالی،مدیریتامورعمومی،مدیریتامورفرهنگی

اماکنتفریحی،زیارتیوسیاحتی مکاناجرایپروژه:

استانفارسوکشور

زماناجرایپروژه:هرماهیکاردو

 ب( اطالعات مشمولین/ بهره برداران:

انوادهایشانمشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:پرسنلدانشگاه،بازنشستگانوخ

«نفر44تا40هرماه»500برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

500ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:

 :ج( جدول فعالیت ها

 نام فعالیت ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

واحد سازمانی 

 و فرد مسئول
 توضیحات

1
بررسیشهرهایگردشگرپذیر

وپرمخاطببرایسفر
رفاهاداره

2
بررسیامکاناتاقامتیو

تفریحیشهرهایهدف
ادارهرفاه

ادارهرفاهثبتناممتقاضیان3
دوهفتهقبلاز

برگزاریاردو

4
مکاتبهجهتدراختیار

گذاشتناتوبوس
یکهفتهقبلازاردوادارهرفاه

5
تهیهاقالمموردنیاز)مواد

غذاییو...(
هفتهقبلازاردویکادارهرفاه

دوهفتهقبلازاردوادارهرفاهاجارهمکاناسکانهمکاران6

7
هماهنگیجهتبازدیداز

اماکنتاریخیوگردشگری
دوهفتهقبلازاردوادارهرفاه

ادارهرفاهبرگزاریاردو8



 د( برآورد هزینه ها:



622 

 توضیحات مبلغ )میلیون ریال( عنوان هزینه ردیف

0فعالیتردیفاول1

000/000/100فعالیتردیفدوم1
مراجعهبهشهرهایمنتخب

وبررسیامکاناتاقامتیآنها

فعالیتردیفسوم3

ماه(12)برای000/000/180فعالیتردیفچهارم4
اجارهروزانهاتوبوس

ریال000/000/15

ریال000/500/22هراردوماه(12ریال)برای000/000/270فعالیتردیفپنجم5

فعالیتردیفششم6

نیمروزه»باتوجهبهنوعاردو

ومکان«یاچندروزهبودن

اقامتمتغیراست

ریالهراردو000/250/2ماه12ریالبرای000/000/27فعالیتردیفهفتم7

فعالیتردیفهشتم8

یچندروزه(ریال)بدونهزینهاسکاندراردوها000/000/487 جمع

 ها:مالی هزینه تأمین( منابع ه

 توضیحات مبلغ )میلیون ریال( عنوان منبع ردیف

بودجهجاری1
ریال)هراردو000/500/243

ریال(000/000/20حدود


بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4
ریال)هراردو000/500/243

ال(ری000/000/20حدود

درصدازهزینهاردوازشرکت50

شودکنندگاندریافتمی

سایر5

ریال)بدونهزینهاسکاندراردوهایچندروزه(درسال000/000/487 جمع

 و( سنجش رضایت بهره برداران:

 ردیف
سطح 

 رضایت
 درصد فراوانی فراوانی تجمعی فراوانی

درصد فراوانی 

 تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحات تکمیلی:
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 فصل یازدهم

 عیو توز تأمین و ینقدریو غ ینقد یهاکمک ا،یهداخدمات 

 و بادوام یمصرف یکاالها
 

 مقدمه -11-1
ینقدریوغینقدیهاکمکا،یهداخدماتخدماتارائهشدهدربخشندیفصلابتدافرآنیدرا

زانیازمی.سپسبهمنظورآگاهدیگردیمستندسازوبادوامیمصرفیکاالهاعیوزتأمینوتو

نتاهیتهیابخشپرسشنامهنیکارکنانازخدماتاتیرضا ارائهانیپاسخگوجیو استخراجو

بخش،خدماتارائهشدهبااستفادهنیهادرادانشگاهریباخدماتساییآشنای.درادامهبرادیگرد

وآوردهشدهاست.درییمربوطهشناسایهاتیهاوساهاومراجعهبهسامانهدانشگاهازکاربرگ

سالمتورفاهدانشگاهیشدهتوسطکارگروهمربوطهدرشورانیتدویاتیبرنامهعملزیانتهان

ت.اسدهیبرنامهارائهگردنیایهابههمراهشناسنامهپروژهرازیش

 

و  تأمینو  ینقدریو غ ینقدهای کمک ا،یاهدارائه خدمات  فرآیند -11-2

 و بادوام یمصرف یکاالها عیتوز
 حق لباس -11-2-1

می یادآوری لباس، حق با مرتبط بخشنامه ارائه بر مبنی گرامی درخواستکاربران درپی

 حقلباسکارکناندولت تمامیسواالتابهامات تاکنون نماید  به 15دستورالعملشماره

 .گرددارجاعمی ( 15ستخدامیکشورمعروفبه)بخشنامهسازمانامورا

 :بطورمثالاستعالماستانداریایالم

درپیاستعالماستانداریایالمدرخصوصپرداختحقشیروحقلباسکارکنانبهموجب

قانونمدیریتخدماتکشوریموضوعتصویبنامهشماره86آئیننامهاجرائیماده2ماده

وزیرانمحترمعضوکمسیوناموراجتماعیودولتالکترونیک8/4/1389مورخ77683/44770

سازماناموراداری15هیاتدولتکهمقررمیدارددستگاههامکلفندمفاددستورالعملشماره

قانوناستخدام53واستخدامیکشور)سابق(راجعبهملبوسرابرایکارمندانکهدراجرایماده

گردیدهاستاعمالنمایندونیزهرگونهامورمربوطبهفراهمآوردنتهیه1345کشوریمصوب

موجباتایمنیوسالمتبرخیازکارمنداندولتازجملهتهیهوتحویلشیربهآنانبراساس

 اجراییماده آئیننامه استانداردهاییخواهدبودکهدر قانونمدیریتخدمات39ضوابطو

 کشوریتعیینخواهدشد.
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 15ن کامل بخشنامه مت

استخدامکشوریاموراستخدامی15تهیهملبوسمستخدمینمشمولدستورالعملشماره

1359.10.13-43770-1359.10.16–379 

سازمان59.9.12 مورخ6.7123بنابهپیشنهادشماره59.10.13هیأتوزیراندرجلسهمورخ

اموراداریواستخدامیکشورتصویبنمودند:

هاومؤسساتدولتیتهیهملبوسبرایمستخدمیندرمواردونقاطکهبهتشخیصوزارتخانه-1

اداریواستخدامیکشورتوسطدستگاهاجرایی(سازمانامور15مشمولدستورالعملشماره)

دستگاه نباشد، میسر میمربوط اجرایی مستخدمینهای از کی هر ملبوس تهیه توانند

مزبوررابهخودمستخدمواگذارودرحدوداعتبارموجوددربودجهمورددستورالعملمشمول

نامهمعامالتبراساسمقرراتآیینعلمبهایملبوسواجرتدوخترابهمیزانحداقلقیمتیکه

آیددرمقابلاسنادمثبتهبهآنانپرداختوآنانرامکلفبهاستفادهازملبوسدولتیبهدستمی

مربوطبنمایند.برابرضوابط

شودمی59.6.5مورخ16358نامهشمارهنامهجایگزینتصویباینتصویب-2

 وزیرنخست-محمدعلیرجایی





 ایازمستخدمیندولتراجعبهملبوسپاره15دستورالعملشماره

قانوناستخدامکشوریبرایایجادمحیطمناسبکارتهیهو53دراجرایقسمتیازمفادماده

تحویلملبوسبهآندستهازمستخدمینیکهانجاموظایفآنانمستلزمداشتنملبوسمخصوص

ومؤسساتاستایندستورالعملبهوزارتخانه دولتیمشمولقانوناستخدامکشوریابالغها

گردد:می

هاومؤسساتدولتیمشمولقانوناستخدامکشوریمکلفندوزارتخانه1350ـازابتدایسال1

ونوعملبوسطبقصورتپیوستاعتبارالزمراپیشبینیودرحدودباتوجهبهفهرستمشاغل

مستخدمینخوداقداموملبوسموردنظررابااعتباراتمصوبنسبتبهتهیهوتحویلملبوس

رعایتمقرراتمربوطتهیهوتحویلنمایند.

تحویلملبوسبهمتصدیانمشاغلیکهنامآ2 تهیهو فهرستمشاغلضمیمهاینـ در نها

باشد.میدستورالعملقیدنشدهاستممنوع

اضافهشدنمشاغلدیگریکهمتصدیانآناحتیاجبهملبوسمخصوصدارندبهفهرستمشاغل

تغییرآنبهطورکلیمنوطبهپیشنهادوزارتخانهیاضمیمهوهمچنینتعیین نوعملبوسو

است قانون دولتیمشمول وظایفمؤسسه شرح و ذکرمشخصاتکاملشغل کشوریبا خدام

.پذیراستامکانباشدکهپسازموافقتسازماناموراداریواستخدامیکشورووزارتداراییمی
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مستخدمینتحویلمی3 به ملبوسیکه مستخدمینـ وظایفآناناستو برایانجام شود

کنند.موظفنددرهنگامکارازآناستفاده

دربارهنحوهاستفادهمستخدمینازملبوسبهعهدهوزارتخانهیامؤسسهدولتیمربوطنظارت

باشد.می

ـدرصورتیکهبعضیازمشاغلمندرجدرصورتپیوستایندستورالعملمشاغلکارگری4

مقرراتیجهتتهیهوتحویلملبوسبهمتصدیانآنمشاغلوجودنداشتهشناختهشودمادامکه

مقرراتایندستورالعملخواهدبود.هوتحویلملبوسبهآنانمشمولباشدتهی

 باآخریناصالحات15پیوستدستورالعملشماره 

:صورتمشاغلیکهانجامآنمستلزمداشتنملبوسمخصوصاستونوعملبوس

تأمینیوتربیتی،مراقبامور،مراقبآثارباستانی،مأمورانتظاماتوایمنی،سرنگهبانـنگهبان1

:ومسؤولانتظامات

ایتیرهبرایزمستانهرسالایروشنبرایتابستانوقهوهـفرنجیقهبازوشلواربهرنگقهوه

.کارخانجاتداخلیدودستازمحصوالت

ـکمربندازجنسفرنجبرایهردستلباسیکعدد.

هرسالیکعدد.ایتیرهـکالهکاسکتبانقابپالستیکبهرنگقهوه

ایروشنهرسالچهارعدد.ـپیراهنقهوه

ـکفشیاپوتینمناسبفصلوبهمقتضایآبوهوایمحلازمحصوالتکارخانجاتداخلی

.هرسالدوجفت

.ـدستکشچرممصنوعیهردوسالیکجفت

ایتیرههردوسالیکعدد.ـپالتوبهرنگقهوه

رویآنحکشدهباشدیکعدد.پالکبرنجیکهنامنگهبان

هاومؤسساتدولتیمشمولقانوناستخدامکشوریعنداللزومبهتعدادـوزارتخانه1تبصره

تهیه شبگرد نگهبانان استفاده برای پالستیک یابارانی و قد تمام پوستین نیاز مورد

مربوطنگهداریخواهندنمود.اجناسمذکورجزواموالاداریمحسوبودروزارتخانهیاموسسه

شود.می

.ـبهنگهبانانزنهرسالدودستمانتوشلوارقابلتحویلاست2تبصره

گیرد.ـبهمراقبینامورتأمینیوتربیتیکالهکاسکتتعلقنمی3تبصره

،متصدیکنترلورودوخروجکارگاهها:ـخدمتگزارجزء،سرایدار،متصدیاطالعات2

سهدگمهبهرنگخاکستریروشنبرایتابستانوخاکستریتیرهـکتوشلوارمدلیکطرفه

.برایزمستانهرسالدودستازمحصوالتکارخانجاتداخلی

ـپالتوازمحصوالتکارخانجاتداخلیهردوسالیکعدد.

ـپیراهنخاکستریروشنهرسالچهارعدد.
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.ـکفشمشکیازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالدوجفت

کنندبهجایـبهزنانیکهدرپستمتصدیاطالعاتیاخدمتگزارانجاموظیفهمی1تبصره

،شلوارومقنعهباهمانمشخصاتازلحاظنوعپارچهوکتوشلوارمذکوردراینبندروپوش

شود.رنگآنتهیهوتحویلمی

شودرتهیهوتحویلمیـبرایمستخدمینزنکهباتوجهبهمشاغلآنانملبوسمقر2تبصره

باشد.رعایتضوابطاسالمیدرموردملبوسآنانازضرورتهایرژیمجمهوریاسالمیایرانمی

(ووانتوجیپویاکامیونهایهایسواریواتوبوس)سرویسـرانندهوکمکرانندهاتومبیل3

:تنسبکحداکثرتاظرفیتپنج

برایایروشنبرایتابستانوسرمهسرمهـکتوشلوارمدلیکطرفهسهدگمه  ایتیره

.داخلیهرسالدودستزمستانازمحصوالتکارخانجات

.ـدستکشچرممصنوعیکهقسمتداخلیآنپارچهضخیمپشمیاستهردوسالیکجفت

.ایازمحصوالتکارخانجاتداخلیهردوسالیکعددبرایرانندگانـپالتوبهرنگسرمه

.کفشمشکیازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالدوجفتـ

ـپیراهنآبیروشنهرسالچهارعدد.

ـمتصدیآسانسور:4

ایتیرهبرایزمستانازمحصوالتایروشنبرایتابستانوسرمهـفرنچیقهبازوشلوارسرمه 

.دودستکارخانجاتداخلیهرسال

عدد.ـپیراهنآبیروشنهرسالچهار

.ـکفشمشکیازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالدوجفت

ـپالکبرنجیکهنامآسانسورچیرویآنحکشدهباشدیکعدد.

ـپالتوازمحصوالتکارخانجاتداخلیهردوسالیکعدد.

:ـنامهرسانوپیکپستوتلگراف5

ایتیرهکه،بهرنگسرمهبرنجی،جیبازتو،دگمهـکتوشلوارمدلجلوراستپنجدگمه

دورلبهکتسرتاسرودورپهلویخارجیشلوارنوارزردرنگباریکدوختهشدهباشدازمحصوالت

کارخانجاتداخلیهرسالیکعدد.

ایتیرههرسالچهارعدد.ـپیراهنسرمه

باشدازایتیرهکهدردوپهلویخارجیآننوارزردرنگباریکدوختـشلوارسرمه هشده

هرسالیکعدد.محصوالتکارخانجاتداخلی

ایتیرههرسالیکعدد.ـکالهکاسکتبانقابپالستیکسرمه

.ـکفشمشکیازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالدوجفت

ـپالکبرنجیکهنامادارهپستشهرستانمربوطوناموشمارهنامهرسانرویآنحکشده

باشد.
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لتوبارانیمردانهباآسترپشمیکهقابلگذاشتنوبرداشتنباشدبهرنگخاکستریتیرهازـپا

پارچهآمپرمآبلآغشتهبهمواداسفنجیهردوسالیکعدد.

ـدستکشچرممصنوعیکهقسمتداخلیآنازپارچهضخیموپشمیاستهردوسالیک

.جفت

سهبازکنومتصدیابطالتمبرومتصدیجمعتبصرهـبهمتصدیانمشاغلکیسهبندوکی

وتلفنهرسالدودستروپوشکارنخیازپارچهدیگنالودوآوریدروزارتپستوتلگراف

زمستان تابستانوچرمیدر دوجفتکفش)کتانیدر تحویلجفتدستکشکارو تهیهو )

گردد.می

،مأمورینابالغواحضارواجراء:ـنامهرسان6

ایروشنبرای،جیبازتو،دگمهبرنجیبهرنگسرمه،پنجدگمهکتوشلوارمدلجلوراستـ

.برایزمستانازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالدودستایتیرهتابستانوسرمه

ایتیرههرسالیکعدد.ـکالهکاسکتبانقابپالستیکسرمه

ـپیراهنآبیروشنهرسالچهارعدد.

.کفشمشکیازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالدوجفتـ

ـپالکبرنجیکهناموزارتخانهیامؤسسهمتبوعوهمچنینناممستخدمرویآنحکشده

باشد.

ـپالتوبارانیمردانهباآسترپشمیکهقابلگذاشتنوبرداشتنباشدبهرنگخاکستریتیرهاز

سفنجیهردوسالیکعدد.پارچهآمپرمآبلآغشتهبهموادا

.ـدستکشچرممصنوعیکهقسمتداخلیآنازپارچهضخیمپشمیاستهردوسالیکجفت

ـبهنامهرسانومأمورابالغواحضارواجراوپیکپستوتلگرافموتورسیکلتسوار1تبصره

ردوسالیکدستوچرممصنوعیباآسترگرموشلواربرزنتیهبهجایپالتوبارانینیمتنه

گردد.ضمنا زمستانیپوتینتحویلمیکفشچرممصنوعیهردوسالیکجفتوبهجایکفش

عالوهبروسایلفوقکالهایمنیباعینکمخصوصموتورسیکلتسوارییکعددتهیهوتحویل

دتهیهوگرددوهرگاهبهعللیغیرقابلاستفادهگردیددرقبالاستردادآنمجددا یکعدمی

تحویلخواهدشد.

 اداراتتابعهدرداخل2تبصره و بهواحدها پرونده توزیعنامهو نامهرسانیکهوظایفاو ـ

نمایدوعالوهاستفادهمی2ازملبوسخدمتگزارجزءموضوعبندوزارتخانهیامؤسسهمتبوعاست

 اموالشودکهومیسانتیمتریبهویتحویل70*45*15برآنکیفسرباز سیلهمزبورجزء

شود.اداریمحسوبودرمحلکارنگهداریمی

،بیماربر:خانه،متصدیتصفیهکشیزمین،متصدیحمامسونا،متصدیخطـنظافتچی7

ـلباسکارنخیدوتکهازپارچهدیگنالبهرنگخاکیازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسال

.دودست
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.چهارجفتـدستکشالستیکیهرسال

(.ـتابستانکفشکتانییکجفتوزمستانکفشالستیکییکجفت)محصوالتداخلی

باغبانـسرباغبان8 مراقبدام،کمکباغبان،سمپاشکارانکشاورزی،خدمت، ،،غلطکزن،

:کشاورزیمأموردامداریومراقب

تیرهازمحصوالتکارخانجاتداخلیـلباسکارنخیدوتکهازپارچهآمپرمآبلبهرنگیشمی

.هرسالدودست

.ـدستکشباغبانیهرسالدوجفت

.ـنیمچکمهالستیکیهرسالیکجفت

ایلبهدارهرسالدوعدد.ـکالهکارپارچه

شود.دستکشکارتهیهوتحویلمی"دستکشباغبانی"ـبهمراقبدامبهجای

تل،کمکبایگانـبایگان9 اتوکش،خیاط،مسؤولتلفنخانهفنچی، ،باربر،متصدی،رختشوی،

مسؤولسیمبی متصدیانبار، متصدیترخیص، کتابدار، انبار، بند بسته امورانبار، معاوندر ،

،مسؤولامور،متصدیامورکارگاهها،مکانیکجکهایسرویس،معاونکارخانجاتماشینآالت

،کمکانباردار،،آزمایشگرماشینآالت،معاونکارگاهمرکزیمرکزی،رئیسکارگاهحملونقل

،،تابلونویس،معاونکارخانهعالئممکانیکژنراتورومتصدیدیگبخاروکنترلکنندهالستیک

،مربی،تسمهکش،متصدیتوزیعلوازم،متصدیکارتکستابلوساز،متصدیموادسوختینفتی

،کارکنانکمیسیونوارسیوبستهبندیمخازناوراقموزشامورموتوری،مربیآماشینآالت

،معاوناداره،رئیسادارهبایگانیبهادر،متصدیماشینهایمحاسبالکترونیکی)کامپیوتر(،وزان

،مسؤولتعمیرات،کارشناساسناد،کمککارشناساسناد،مسؤولتهیهفهرستجداولبایگانی

انتلفن ساز، پیکره امور، متصدی اسناد، کاردان و بایگانی و دفتری امور متصدی و باردار

.،مسؤولاموراسنادسجلیبخشداری

ـروپوشکارنخیخاکی)بژ(ازپارچهدیگنالمخصوصکارخانجاتداخلیهرسالدوعدد.

شود.عددروپوشتحویلمی4ـبهمتصدیانشغلباربرساالنه1تبصره

گیرد.عددمقنعهعالوهبرلباسکارموضوعاینبندتعلقمی2بایگانسالیـخواهران2تبصره

:،متصدیالبراتورفنیـنقشهکش1

عدد.2ـروپوشکارنخیازپارچهدیگنالبهرنگسفیدمحصولکارخانجاتداخلیهرسال

،هداریوراهسازیهایراآالتاکیپـمأمورینورانندگانوکمکرانندگانکامیونوماشین11

،مأمورینمخابراتراهداریدرطولراهها،مأمورینحملونقلوکشسنگمأمورینوکارکنان

ماشین لوازم و سوخت و آذوقه راهداریآالتنگهداری و راهسازی نقلیه وسائط نگهبانان ،و

یونهایپنجتنکامآالتکشاورزیورانندگانسیمبانانورانندگانخودروهایسنگینوماشین

بهباال،راهدار،سرراهدار،

ـنیمپالتوباکتچرممصنوعیازمحصوالتداخلیباآسترپلوشهرسالیکعدد.
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(هرسالدوعدد.ای)بلوشپنبهـشلواربرزنتیباآسترگرم

.ـپوتینیانیمچکمههرسالیکجفت

زمستانیگوشدارباآسترگرمهر،کالهچرمیـدستکشکاررویهچرمیهرسالیکجفت

سالیکعدد.

.ـجورابپشمیهرسالسهجفت

ـعینکبرفیبرایزمستانحداکثرهردوسالیکعدد.

.ـبلوزوشلوارتابستانیازمحصوالتکارخانجاتداخلیبهرنگخاکیهرسالیکدست

.ایهرسالیکجفتـکفشقهوه

نقلیهراهداریوراهسازیعالوهبرملبوسفوقهرسالیکعددتبصرهـبهنگهبانانوسائط

شودودرصورتلزومبهتعدادموردنیازرنگخاکیتحویلمیکالهکاسکتلبهپالستیکبه

هایراهداریتهیهودراختیاراکیپپوستینتمامقدویابارانیپالستیکجهتاستفادهنگهبانان

باشدودرمحلکارنگهداریوسائلاخیرالذکرجزواموالاداریمیشود.وراهسازیقراردادهمی

خواهدشد.

:،تکنیسینامورفلزکاریـمأمورینوکارکنانخطکشیونصبعالئمراه12

ـلباسکارنخیدوتکهازپارچهدیگنالمحصولکارخانجاتداخلیبهرنگخاکستریروشن

.ازپارچهآمپرمآبلبرایزمستانهرسالدودستدوتکهبرایتابستانولباسکارنخی

.ـپوتینهرسالدوجفت

ـکالهکارنخیبانقابهرسالدوعدد.

.ـدستکشچرممصنوعیهرسالیکجفت

متصدیتکثیرومتصدیماشینچاپـکارگرآزمایشگاه13 متصدیفتوکپیوپلیکپی، ،،

،گلگیرساز،سرویسکار،جراثقالکار،کلیشهساز،متصدی،مکانیسینمسؤولفتوکپیوپلیکپی

سوراخکنچاپکلیشه صفحه سوهانکار، برشکار، انبار،، کارگر آهنگر، کار، مته کار، ،سمباده

،حروف،درودگر،جوشکارونقاش،متصدیواکیومپمپ،متصدیکورهپختانباردارموادنفتی

صحافچین متصدیکی، متصد، ومتصدیماشینذوبسربیماشینحروفچینیبرد، ،،

،بنا،کمکبناء،باطریساز،نعلبند،کمکآهنگر،زیندار،تراشکار،موتورچیوکمکمکانیسین

متصدیمقنی کمکتکنیسینبریسساز، بریسـتکنیسینبریسساز، تکنیسینمسؤول ،

متصدیکفاشیکفاشیطبی متص، کار، چرم کار، متصدیچرم فلزکاریدی، تکنیسینامور ،

ماشینمکانیک تکنیسین کشاورزی، موتورخانهآالت متصدی ساز، قفل مکانیک، کاردان ،،

،مسؤولتعمیرگاهآالتنیمهسنگین،مسؤولتعمیرگاهماشینآالتسبکتعمیرگاهماشینمسؤول

التنجاریوتکنیسینآ،تکنیسینماشینتعمیرگاهبرقوباطری،مسؤولآالتسنگینماشین

.نجاری
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ـلباسکاردوتکهنخیازپارچهدیگنالمحصولکارخانجاتداخلیهرسالدودستبهبناو 

گرددوهرگاهموضوعاینبندکالهایمنییکعددتهیهوتحویلمیکمکبناعالوهبرملبوس

دتهیهوتحویلخواهدشد.بهعللیغیرقابلاستفادهگردددرقبالاستردادآنمجددا یکعد

(بهتعدادالزمتهیهوبرایبندچرمیمناسبکار)چرممصنوعیـعینکحفاظتیوپیش1تبصره

صنعتیوجوشکاریدرهنگامکاردراختیارآنهاقرارگیرد.ایناشیاءاستفادهکارکنانکارگاههای

باطریسازوجوشکارازعینکشوند.درمورداستفادهجزولوازموتجهیزاتکارگاهمحسوبمی

(نیزبایدبهترتیبمزبوررفتارشود.)چرممصنوعیحفاظتیوپیشبندچرمی

آالتوزارتراهوترابریمثلمکانیکوسرویسکاروموتورچیـبهکارکنانفنیماشین2تبصره

نمایندهرسالسرماخارجازکارگاهودرنقاطکوهستانیانجاموظیفهمیپمپآبکهدرفصل

،یکعددشلواربرزنتییکعددنیمپالتویاکتچرممصنوعیازمحصوالتداخلیباآسترپلوش

جفتدستکشکارویکجفت،یک(،یکجفتپوتینیانیمچکمهایباآسترگرم)پلوشپنبه

جوشکارگردد.تهیهوتحویلملبوسفوقالذکربهمتصدیانمشاغلجورابپشمیتهیهوتحویلمی

وباطریسازدروزارتراهوترابریمنوطبهآناستکهاینمستخدمینبیشترفصلسرمارادر

خارجازکارگاهودرنقاطسردوکوهستانیانجاموظیفهنمایند.

،تکنیسینبریسساز،کمکتکنیسینـبهمتصدیانمشاغلتکنیسینمسؤولبریس3تبصره

متصدیکفاشی متصدیامورمتصدیکفاشی،طبیبریسساز، چرمکار، متصدیچرمکار، ،

گیرد.تعلقمی،تراشکاروسوهانکاریکجفتکفشایمنیدرسالفلزی

ـاپراتور:14

.ـلباسکارسرتاسرینخیازپارچهدیگنالمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالدودست 

،الستیکبر،،برشکارالستیکالستیک،چسبکار،قطعهشناسـمتصدینصبپرفابریکه15

:لکهگیرالستیک

ـروپوشکارنخیازپارچهدیگنالمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالدوعدد. 

.ـدستکشکارهرسالدوجفت 

:ـآبدار،سلمانی16

ـروپوشکارسفیدمحصولکارخانجاتداخلیهرسالدوعدد. 

یعغذا:ـآشپز،کمکآشپز،متصدیتوز17

ـروپوشکارسفیدازپارچهدیگنالمحصولکارخانجاتداخلیهرسالچهارعدد.

ـکالهمخصوصکتانیهرسالچهارعدد.

.ـچکمه

گیرد.جفتچکمهدرسالتعلقمی2عددشلوارو4تبصرهـبهمشاغلآشپزوکمکآشپز

پزشک18 کمکـ و پرستار کمکبهیار، و بهیار پزشکیار، عمل، اطاق خدمتگزار ،پرستار،

،،بهیارمربی،تکنیسیندامپزشکی،کارکنانآزمایشگاهسالنتشریح،گارسن،مایهکوبدامپزشک
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،مدیر،مربیتکنسینبهداشتمحیطمحیط،بهورز،بهداشتیار،تکنیسینبهداشتپرستارمربی

تکنیسینرادیولوژیآزمایشگاه کمکتکنیسینرادیو، مددیارمعلوللوژی، ،،قالبگیرسمعک،

،کمک،تکنیسیناموردارویی،کارشناساموردارویی،تکنیسیناطاقعملتکنیسینبیهوشی

،کاردان،تکنیسینکاردرمانی،ماما،پرستارماما،کارشناسامورتوانبخشیامورداروییتکنیسین

کاردانبیهوشیوکارداناطاقعبهداشتمحیط ملوکارکنانامورداروییوکارکنانرشته،

:شغلیتکنیسینمبارزهبابیماریهاومربیاموردستگاههایبهورزی

.ـروپوشکارمحصولکارخانجاتداخلی

.ـکفشکتانییاراحتی

.ـکالهمخصوص

شود.میـملبوسفوقبهتعدادموردنیازتهیهوجزواموالاداریمحسوبودرمحلکارنگهداری

توانندازکفشکتانیاچکمهالستیکیبنابهتشخیصمتصدیانمشاغلتکنیسیندامپزشکیمی

کاراستفادهنمایند.مؤسسهمتبوعخوددرمحل

بندوکفشکتانیازمحصوالتکارخانجات،پیش،شلوار،مقنعهـدرموردبانوانروپوش1تبصره

.داخلی

نطینهمستقردرمرزهایکشورهرسالدوعددروپوشکاربهرنگـبرایمأمورینقر2تبصره

شود.میمناسبتهیهوبهآنانتحویل

ـبهمراقبینبهداشتمدارسهرسالدوعددروپوشکاربهرنگمناسبتهیهوتحویل3تبصره

خواهدشد.

،دستکشضد،کالهایمنی،لباسکاردوتکهـبهکارشناسحفاظتصنعتیروپوش4تبصره

اجسامبرنده عینکوماسکایمنیوگوشایمنیقابلتحویل،کفشایمنیاسید،ضدبرق، ،

.است

،(،مددکاربهداشتیودرمانیـبهمتصدیانمشاغلروانشناس)کارشناسامورروانی5تبصره

باشدپزشکیمیمددیاراجتماعیکهصرفا محلخدمتسازمانیآناندرمراکزوبیمارستانهایروان

باشندلباسکارمندرجدراینبندبهمشغولمیوبهدرمانویاارائهخدمتبهبیمارهایروانی

گیرد.آنانتعلقمی

گیرد:ـبهکارکنانشاغلدرآزمایشگاههایبخشسلملبوسزیرتعلقمی6تبصره

(برایاطاقاطاقعملـروپوشسفیدبلندیکعدد،شلوارسفیدبلندیکعدد،گان)روپوش

گانیکعدد.کاریکعددوکالهازجنس

.جفتدرسال2ـکفشسفیدمناسب

ـبهشاغلینمردپرستارشلوارکارازجنسمناسبومحصولکارخانجاتداخلیبه7تبصره

گیرد.میتعدادموردنیازدرسالتعلق

:ـمتصدیتلقیحمصنوعی19
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ـلباسکار.

.یکییاچکمهـکفشالست

شود.ملبوسفوقبهتعدادموردنیازتهیهوجزواموالاداریمحسوبودرمحلکارنگهداریمی

،متصدی(،عکاس،متصدیتبدیلوترمیمی)نقشهـمتصدیبرقوتهیهشوفاژوتعمیرات20

زنمرکبی شماره چاپعکسوگراندیسمانو فیلمو لولهکشساختمانظهور برق، و، کار

،تعمیرکار،مسؤول،الکتریسینوتکنیسینهواپیما،تکنیسینبرق،تکنیسینتأسیساتالکتریسین

،کاردانبرق،عکاسوانگشتنگار:،مسؤولتأسیساتبرق،تکنیسینالکترونیک

ـروپوشبالباسکاردوتکهآبییاخاکستریازپارچهدیگنالمحصولکارخانجاتداخلیهر

.دستسالدو

ـبهمتصدیانتهویهوشوفاژولولهکشهرسالیکجفتچکمهالستیکیتحویل1تبصره

شود.می

ـبهمتصدیانمشاغلبرقکاروتکنیسینبرقهرسالیکجفتکفشوکالهایمنی2تبصره

باشد.قابلتحویلمی

ـمارشالر:21

ایازوتاههرسالسهعدد،شلوارسرمه،آستینکـلباستابستانیشاملپیراهنزردیقهشکاری

.دودستمحصوالتداخلیهرسال

.ـکفشمشکیازمحصوالتداخلیهرسالیکجفت

.ایازمحصوالتداخلیهرسالیکدستـلباسزمستانیشاملکتوشلوارسرمه

ـپیراهنسفیدازمحصوالتداخلیهرسالسهعدد.

.هرسالیکجفتـکفشمشکیازمحصوالتداخلی

ایهرسالیکعدد.ـکالهکاسکتسرمه

(.)آرمسازمانهواپیماییکشوریـیراقسردستونشانسینهوکاله

.ایازمحصوالتداخلیهردوسالیکدستـبارانیسرمه

.ایازمحصوالتداخلیهردوسالیکدستـنیمپالتویسرمه

.ردوسالیکجفتـدستکشچرمیازمحصوالتداخلیه

رئیسمارشالرها:

.ـلباساونیفورمهواپیمایی

:ـکارمندتشریفاتفرودگاه22

.ایمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالدودستـکتوشلوارسرمه

ـکالهکاسکتازجنسلباسیانقابپالستیکهرسالیکعدد.

ـپیراهنسفیدهرسالچهارعدد.

هردوسالیکعدد.ایـبارانیسرمه
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عددپیراهن4تبصرهـبرایدیسپچرهردوسالیکباردودستکتوشلواربهرنگمشکیو

شود.جورابویکعددکالهمخصوصتهیهوتحویلمیجفت2جفتکفشو2و

:،مسؤولآتشنشانیـآتشنشان23

نیازتهیهوجزواموالـلباسمخصوصضدحریقبرایمواقعآتشسوزیکهبهتعدادمورد

شود.اداریمحسوبودرمحلکارنگهداریمی

.هایداخلیهرسالیکدستـبلوزوشلوارازمحصوالتکارخانه

ـکالهکاسکتباآرممخصوصونقابپالستیکهرسالیکعددکهبهتعدادموردنیازتهیهو

د.شوباشدودرمحلکارنگهداریمیجزواموالاداریمی

ـلباسکاردوتکهازپارچهدیگنالمحصولکارخانجاتداخلیبرایمواقعتنظیفوانجامسایر

.کارهایمربوطهرسالدودست

.ـکفشمشکیازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالدوجفت

ـبارانییانیمپالتوازمحصوالتکارخانجاتداخلیهردوسالیکعدد.

.لدوجفتـجورابمشکیهرسا

:رنگوفرموآرملباسایندستهازکارکنانباتوجهبهنوعکاروفعالیتسازماندرتوضیح

باشد.میاختیارسازمانمتبوعمستخدم

کارشناسجنگلداری24 کارشناسپنبهـ در، نهالکه و کارشناسبذر کارشناسترویجو ،

نگهبانوقرقبانجنگلرهخدمتمیایستگاههایکشاورزیوبطورسیاروخارجازادا ،کنند،

مرتعتکنیسیندفعآفات تکنیسینجنگلو تکنیسینمهندسی، تکنیسیناصالحاتزراعی، ،

:نباتاتوزراعت

.ـلباسکارمتناسبازپارچهآمپرمآبلازمحصوالتکارخانجاتداخلیسالیدودست 

کارشناسب25 کمکبازرسکار، بازرسکار، ایوصنعتیوکاردانبهداشتهداشتحرفهـ

(.محیطوبازرسکار)زنمحیطوکارشناسبهداشت

.ایمخصوصکارخانجاتداخلیهرسالیکدستـکتوشلوارسرمه

،شلوار،مقنعهوکفشیکدستایوصنعتیزنروپوشـبهکارشناسانبهداشتحرفه1تبصره

گیرد.درسالتعلقمی

:نوکمکخلبانانگردانسمپاشـخلبانا26

.ـملبوسکارمتناسبمخصوصهواپیماییولباسپروازطبقمقرراتمربوطبهخلبانان

:ـخلبانانآموزشگاهعالیهواپیماییکشوری1تبصره

.ـلباسپروازطبقمقرراتمربوطبهخلبانانسازمانهواپیماییکشوری

:عالیهواپیماییکشوریـخلبانانآموزشآموزشگاه2تبصره

:ـلباستابستانیشامل

ـشلواردوعدد



634 

ـپیراهندوعدد

ـلباسپروازیکتکهیکعدد

ـکفشهرسالیکجفت

(وسردوشیهردوسالیکبارـکالهونشان)بال

:ـلباسزمستانیشامل

ـکتوشلواریکدست

ـپیراهندوعدد

ـکاپشنپروازیکعدد

فشهرسالیکجفتـک

نامهلباسـمشاغلاختصاصیراهآهنکهدراینصورتذکرنشدهاستبراساسآیین27

1237و27/9/1326مورخ19185هایشمارهموضوعتصویبنامهمتحدالشکلوملبوسمجانی

.مدیرهراهآهنمصوبشورایعالیوهیأت15/1/1335مورخ

:وجهانگردیـعکاسخبریوزارتاطالعات28

ـکتوشلوارمشکیجلوگردسهدگمهازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالیکدست

ـپیراهنسفیدهرسالدوعدد.

.ـکفشمشکیازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالیکجفت

:ـمتصدیاندفاتراطالعاتراهنمایانجهانگردی29

ایتیرهازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالسههالفـبرایمردانکتوشلواربهرنگقهو

.دست

عدد.7ـپیراهنکتانیآبیتیرههرسال

.ایتیرهازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالدوجفتـکفشمدلنیمهچکمهبهرنگقهوه

ـپالتوازمحصوالتکارخانجاتداخلیهردوسالیکعدد.

ایتیرهازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالسههرنگقهوهبـبرایزنانروپوشوشلوارب

.دست

عدد.7ـبلوزنخیتیرههرسال

ایازمحصوالتصنایعدستیهرسالسهعدد.ـدستمالگردنازپارچهابریشمکالفه

ـجلیقههرسالسهعدد.

.وجفتایتیرهازمحصوالتکارخانجاتداخلیهرسالدـکفشسادهبهرنگقهوه

ـپالتوازمحصوالتکارخانجاتداخلیهردوسالیکعدد.

شیمیست30 آزمایشگاهـ تکنسین فیزیسین، شناس، زمین شناس، معدن تکنیسین، ،

،تکنیسینشنوایی،کمکتکنیسینآزمایشگاهتعمیرات،کمکتکنیسینشناسیومعدنزمین

،کارشناسآزمایشگاهسنجی،کارشناسبیناییست،کارشناسشنواییسنجییااودیومتریسنجی
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رادیولوژی فیزیوترابو تغذیه، کارشناس نوارنگاری، تکنیسین بخش، منشی کمک، ،

کاردانبهداشتخانوادهنوارنگاریتکنیسین بیماریها، با کاردانمبارزه سرپرستتوزیعغذا،، ،

دندان دهانو مسؤولبهداشتکار اطالع، اطالعاتاتپذیرشو متصدیپذیرشو متصدی، ،

غلطکواطو،متصدیدفترامورلنژ،متصدی،مسؤولامورلنژری،مراقبکودکمدارکپزشکی

بهداشت کاردان لنژ، توزیع و تفکیک تحویل و آوری جمع متصدی آمار، تهیه و

دیبوفهورستورانو،متص،کاردانآزمایشگاه،تکنیسینبهداشتخانواده،دندانپزشکایحرفه

ودندانپزشکوبهدارروستا:،کاردانرادیولوژیمربیمهدکودک

ـروپوشسفیدیارنگیهرسالدوعدد.

دارنددوجفت کار سرو موادشیمیاییوسوزنده بهکارکنانآزمایشگاههاییکهبا ـ تبصره

گیرد.میدستکشمخصوصعالوهبرلباسکارموضوعاینبنددرهرسالتعلق

ـکارکنانبازرسیپرواز:31

:الفـلباستابستانی

ـپیراهنسفیدآستینکوتاهبایراقهرسالدوعدد.

.ایازمحصوالتداخلیهرسالدودستـشلوارسرمه

.ـکفشمشکیهرسالیکجفت

ایباآرمویراقهرسالیکعدد.ـکالهکاسکتسرمه

.جفتـجورابمشکیهرسالیک

:لباسزمستانی

.ایازمحصوالتداخلیهرسالیکدستـکتوشلوارسرمه

ـپیراهنسفیدآستینبلندهرسالدوعدد

ـکفشمشکیهرسالیکجفت

ـکالهکاسکتباآرمویراقهرسالیکعدد

ـجورابمشکیهرسالیکجفت

:هاورانندگانمراکزاورژانسـتکنیسین32

اپشنفرمطبقاستانداردمرکزاورژانستهرانیکعدددرسالـک

عدددرسال4ـشلوار

عدددرسال2ـپیراهن

جفتدرسال2ـکفش

عدددرسال1ـکمربند

عدددرسال1ـاتیکت

عدددرسال1ـآویز

عدددرسال1ایـآرمپارچه
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جفتدرسال4ـجوراب

،،سرجنگلبان(،قرقبانجنگل،تکنیسینمحیطزیستیطزیست)محیطبانـمأمورگاردمح33

وجنگلبانارشد:

الفـملبوسکلیافرادطبقنمونهموردعملسازمانحفاظتمحیطزیستبرایتمامنقاط

:کشوردرهرسالبهشرحزیراست

ـکالهدوعدد

ـنیمتنهیکعدد

عدد4ـشلوار

عدد4ـپیراهن

ولیورزمستانییکعددـپ

(جفتزمستانی4جفتتابستانیو4)جفت8ـجوراب

)یکجفتساقهکوتاهویکجفتساقهبلند(ـپوتیندوجفت

ـکمربنددورشتهیکعدد

ـاورکتهردوسالیکعدد

بـفهرستاقالمخاصملبوسافرادگاردمحیطزیستعبارتاستاز:

رـدستکشبرایمناطقسردسی

ـکفشکتانیبراینقاطکویریوگرمسیری

ـچکمهبراینقاطجنگلیوتاالبی

ـبارانیبراینقاطبارانخیز

ـفوچنشلواربراینقاطتاالبی

:ـکارآموزانمجتمعآموزشیوزارتراهوترابری34

تهیهوبهمنظورتواندبهتعدادموردنیازروپوشبرایکارآموزیمزبوروزارتراهوترابریمی

مربوطدراختیارکارآموزانقراردهد.ملبوسفوقجزواموالاداریاستفادهآناندرکارگاههای

شود.محسوبودرمحلنگهداریمی

:آموزانبهیاریـدانش35

بهمنظوررعایتوتأمینشرایطبهداشتیوایمنیمحیطکارچنانچهماهیتوظایفایجابنماید

اموالاداریونگهداریآندرمحلکاربارعایتمقرراتعمومیودراربهعنوانتهیهلباسک

.قالباعتباراتمصوببالمانعاست

ـمتصدیانشغلمراقبجادهجنگلیوجنگلدار:36

ـلباسکاردوتکهنخیازپارچهآمپرمآبلمحصولکارخانجاتداخلیبرایتابستانهرسال

.یکدست

وتکهپشمیبرایزمستانهرسالیکدستـلباسکارد
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ـکالهنارنجیهرسالدوعدد.

ـدستکشکارهرسالدوجفت

ـهنرمندانکارگاههایهنریادارهکلهنرهایسنتیواسالمیوزارتفرهنگوآموزش37

آموزشعالی مرکز مربی آزمایشگاهایحرفه، کارشناسآموزشی کارگاه، کارشناسآموزشی ،،

:،کاردانآموزشیدرکارگاهکاردانآموزشیدرآزمایشگاه

ـروپوشکارنخیازپارچهدیگنالبهرنگمناسبهرسالدوعدد. 

(و1بردار،تکنیسینآزمایشهایرسوب)بردار،نقشه،کارداننقشهبرداریـتکنیسیننقشه38

نغلیظشاغلدربخشتحقیقاتیابیوجریا،تکنیسینعمقرسوب(،کارشناسآزمایشهای2)

(،2(و)1یابیوجریانغلیظ)عمق،کارشناسیابیوعلمیوفنیعلمیوفنیوبخشعمق

ایزوتوپهایثابت،کارشناسمسؤول،کارشناسایزوتوپهایثابتآبتکنیسینایزوتوپهایثابتآب

آب کربن آزمایشهای تکنیسین ،14 کربن آزمایشهای کارشناس ،14 مسؤول، کارشناس

تکنیسینآزمایشهایتریتیوم14آزمایشهایکربن کارشناسآزمایشهایتریتیوم، کارشناس، ،

تریتیوم آزمایشهای هیدروژئولوگمسؤول و، راه تکنیسین ایزوتوپها، کاربرد بخش ،رئیس

:،کاردانساختمانساختمان

،کاله،لباسکاردوتکهیابادگیردوتکهدار،نیمتنهبرایزمستان،کاپشنکالهـ)کفشایمنی 

(بهتعدادالزمتهیهوجزواموالاداریمحسوبوبرایاستفادهدرهنگامآفتابیبرایتابستان

شود.مأموریتدرمحلکارنگهداریمی

:،مأمورتحقیقمالیاتیـمأمورتحقیقگزینش39

محلخدمتدوجفتدرسالـکفشیاپوتینمناسبفصلبهمقتضایآبوهوای

ـکتوشلوارساالنهیکدست

ـاورکتهردوسالیکعدد

ـبادگیر)کاپشنشلوار(هرسالیکعدد

عدد4ـپیراهنهرسال

گیرد:تبصرهـبهخواهرانتحقیقگرگزینشالبسهزیرتعلقمی

جفتدرسال2ـکفشیاچکمهمناسبفصل

لـمانتوشلواریکدستدرسا

عدددرسال2ـچادرمشکی

کارشناسایمنیزمینی40 ماشینهایایمنیزمینی،تکنیسینایمنیزمینـ ،متصدی،اپراتور

تکنیسینآزمایشاتمواددفعحریقدرسازمانایمنیزمینی ،تکنیسینتعلیماتوتمریناتو

:هواپیماییکشوری

(هرسالیکدستایـکتوشلوار)اونیفورمسرمه

ایهرسالدوعددـشلوارتابستانیسرمه
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اییازردیانارنجیهرسالدوعددـپیراهنسرمه

ـپیراهنسفیدیاآبیروشنهرسالدوعدد

ـکفشمشکیهرسالیکجفت

ـنیمچکمهچرمیهرسالیکجفت

ـبلوزکارهرسالیکعدد

ـشلوارکارهرسالدوعدد

تجف4ـجورابهرسال

ایهرسالیکعددـاورکتیانیمپالتویابارانیبهرنگسرمه

ـیراقآالتهرسالیکسری

(هرسالیکجفتـچکمهایمنی)پنجهآهنی

ـکفشکتانیهرسالیکجفت

ـلباسگرمکنبرایتمریناتوآمادگیبدنهردوسالیکدست

یمنیزمینیفرودگاههایکشور،معاونامورایمنیتبصرهـبهمتصدیانمشاغلرئیسادارهامورا

آتشزمینیفرودگاههایکشور،کارشناسمسؤولایمنیزمینی ایمنیزمینیو رئیساداره ،

معاونادارهایمنیزمینیوآتشنشانینشانی تکنیسین، ،مسؤولآزمایشگاهمواددفعحریق،

آتشنشانی کشیکآتشنشانیمسؤول سر بر، متصدی دیده، ایمنیبانیج مسؤول ،زمینی،

،6،7،8،12هایسرکشیکایمنیزمینیدرسازمانهواپیماییکشوریبهجزملبوسردیف

ملبوسمندرجدراینبندتحویلخواهدشد.سایراقالم14و13

،6،7،8،12تواندبهتشخیصخودملبوسمندرجدرردیفهایسازمانهواپیماییکشوریمی

متصدیانمشاغلموضوعاینتبصرهبهعنواناموالاداریتهیهودرراجهتاستفاده14و13

محلکارنگهدارینمایدتادرمواردضروریدراختیارآنانقرارگیرد.

مکانیسینفنیهواپیما،خدمتکار41 ـتکنیسینفنیهواپیما،کمکتکنیسینفنیهواپیما،

:هواپیماییکشوریمان،الکتریسینهواپیمادرسازفنی

:ـملبوستابستانی

ـلباسکاریکسرهیکدستدرسال

ـکفشتابستانییکجفتدرسال

ـشلواروپیراهنتابستانییکدستدرسال

:ـملبوسزمستانی

سالیک2،اورکتهر،کفشزمستانییکجفتدرسالـلباسکاریکسرهیکدستدرسال

عدد

کارفنیعالوهبرملبوسفوقهرسالیکجفتچکمهالستیکیبلندودوجفتتذکر:بهخدمت

شود.دستکشمخصوصکارتحویلمی
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ـمتصدیشستشویلنژ،زبالهسوز:42

ـشلوارخاکسترییاطوسیمحصولکارخانجاتداخلیهرسالدوعدد

ـپیراهنخاکسترییاطوسیمخصوصکارخانجاتداخلیهرسالدوعدد

همخصوصهرسالدوعددـکال

عدد2ـپیشبندهرسال

ـدستکشپالستیکیهرسالدوجفت

ـچکمههرسالدوجفت

ـماسکهرسالدوعدد

ـحولههرسالدوعدد

،مربیورزش،آموزگارورزشـدبیرورزش43

دستدرسال1ــپیراهنوشلوارگرمکنورزشی       

عدددرسال1  ـشیـپیراهنورز       

جفتدرسال1  ــجورابورزشی       

جفتدرسال1    ــکفشورزشی       

تبصرهـلباسمذکورشاملمستخدمینیخواهدشدکهبراساسوظایفومسؤولیتمربوطبه

پردازند.امرتدریسورزشمیصورتتماموقتصرفا به

(،دیوراماساز،مجسمهسازوماکتساز)تاکسیدرمیت،نقاشـتاکسیدرمیت44

دستدرسال2    ــلباسکاریکسرهمقاومدربرابرشیمیایی        

جفتدرسال2      ـچکمهیاکفشمناسبکارـ        

جفتدرسال2ــدستکشالستیکی        

عدددرسال2    ــماسک        
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 حق شیر -11-2-2

 عنوان: 

مشمولعلمیهیأتتوزیعحقشیربیناعضایغیر

 هدف: 

درحدودمقرراتوبا بررسیوارائهاموررفاهیوتسهیالتقابلارائهبهکارکناندانشگاهشیراز

درنظرگرفتنامکاناتمالی

 خدمت گیرندگان:

مشمولعلمیهیأتاعضایغیر

 خدمت دهندگان:

کارشناساداره-ادارهرفاه-مدیریتاموراداری-مدیریتامورمالی-ومالیمعاونتاداری

رفاه

 

 شرایط دریافت خدمت )مشاغل مشمول(:

مشاغلکارشناسآزمایشگاه .1

کارشناسسختافزار .2

بایگان .3

امیناموال .4

کتابدار .5

کمکبهیار .6

تکنسیندامپزشکی .7

کاردانرادیولوژی .8

 

 شرح مراحل دریافت خدمت:

شوندمیازطریقسیستمسوفاجستجومشاغل واقعیمشمولبراساسافراد .1

شود.میاجراییپیشنهادهیأتتعدادافرادباقیمتروزشیربه .2

مشخص .3 مالیمبلغریالیواحدها امور ایبه مالیمبلغمیطینامه امور و شود

کند.میمشخصشدهرابهحسابحسابداریواحدهایتابعهواریز

ادا .4 توزیعامور بار دو هفته در نفر برایهر و خریدارینموده را شیر ریواحدها

نماید.می
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 اطالعات مورد نیاز )مستندات قانونی(:

-  علمیهیأتاستخدامیاعضایغیرنامهآیین8مادهیکازپیوست 69موضوعماده

علمیهیأتاستخدامیاعضایغیرنامهآیین

 علمیهیأتاستخدامیاعضایغیرنامهآیین)رفاهی(8تبصرهمادهیکپیوست -

16/3/79تاریخ172/32مصوبهوزارتکشوربهشماره -

بهتاریخاجراییهیأتمصوبه3بندو27/11/1395بهتاریخاجراییهیأتمصوبه7بند -

31/06/1398 

 مدارک مورد نیاز:

 ندارد.
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 خدمات اصناف -11-2-3

 عنوان: 

شاغلوبازنشسته)بههمراهعلمیهیأترایاعضایهیاتعلمیوغیراستفادهازخدماتاصنافب

اعضایخانواده(

 هدف: 

بررسیوارائهاموررفاهیوتسهیالتقابلارائهبهکارکناندانشگاهشیرازدرحدودمقرراتوبا

درنظرگرفتنامکاناتمالی

 خدمت گیرندگان:

اعضایغیرعلمیهیأتکلیهاعضای بازنشستهدانشگاهشیراز)بههمراهاعضایوعلمیهیأت،

خانواده(

 خدمت دهندگان:

کارشناسرفاه-رئیسادارهرفاه-مدیراموراداری-مدیرامورمالی-معاونتاداریومالی

 شرایط دریافت خدمت:

 

 شرح مراحل انجام کار:

اعضایغیرعلمیهیأتکلیهاعضای شیرعلمیهیأت، بازنشستهدانشگاه ارائهکارتو با از

توانندازخدماتمعرفیشدهاستفادهنمایندمیپرسنلیخودوبررسیشرایطپیشنهادشده

تبصره:الزمبهذکراستادارهرفاهصرفاتقاضارااطالعرسانیمیکندوهمکارانمحترمشایسته

استبررسیهایالزم

 .راجهتانتخابمطلوببهعملآورند



 جهت دریافت خدمات:مدارک مورد نیاز

ارائهکارتپرسنلی -
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 ع عائله مندی و اوالد بازنشستگانبرقراری و قط -11-2-4

 عنوان: 

برقراریوقطععائلهمندیواوالدبازنشستگان

 هدف: 

برقراریوقطععائلهمندیواوالدبازنشستگان

 خدمت گیرندگان:

کلیهبازنشستگاندانشگاهشیراز

 خدمت دهندگان:

ادارهبازنشستگان-کارشناسبیمهورفاه

 شرح مراحل انجام کار 

تحویل رفاه اداره به  تحتتکفلشرا افراد و کپیشناسنامهخود بازنشسته دهدمیفرد

کارشناسادارهرفاهبعدازبررسیاسنادطینامهایبهادارهبازنشستگیبرقرارییاقطععائله

کند.میواوالدرااعمال

العات مورد نیاز )مستندات قانونی( جهت برقراری و قطع عائله مندی و اوالد اط

بازنشستگان:

علمیهیأتاستخدامیاعضاینامهآیین67ماده -

 علمیهیأتاستخدامیاعضایغیرنامهآیین34ماده -

 

مدارک مورد نیازجهت برقراری و قطع عائله مندی و اوالد بازنشستگان:

کپیشناسنامهسرپرستودی و اوالد در زمان بازنشستگی: برقراری حق عائله من -

افرادتحتتکفل

کپیشناسنامهفرزند،فرمابطالدفترچهتقلیل اوالد ناشی از ازدواج و فوت فرزند:  -

 خدماتدرمانی بیمه

 خدماتدرمانی فرمابطالدفترچهبیمهتقلیل اوالد ناشی از اشتغال به کار فرزند:  -

کپیشناسنامههمسر،فرمابطالاشی از فوت همسر یا طالق: تقلیل عائله مندی ن -

 خدماتدرمانی دفترچهبیمه

 مورد استفاده:های فرم

 ندارد -
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 کودک کمک هزینه مهد -11-2-5

 عنوان: 

فرزندانزیرششسالکارکنانمهدکودکپرداختکمکهزینه

 هدف: 

  فرزندانزیرششسالکارکنانمهدکودکپرداختکمکهزینه

 خدمت گیرندگان:

مشمولعلمیهیأتوغیرعلمیهیأتاعضای

 خدمت دهندگان:

ادارهرفاه-مدیریتاموراداری-مدیریتامورمالی-معاونتاداریومالی

 شرایط دریافت خدمت:

واجدشرایطزیر:علمیهیأتواعضایغیرعلمیهیأتکلیهاعضای

نمودهباشنداطالعاتفرزند)ان(خودرادرسوفاثبت .1

امکاناترفاهی،کمکهزینهمهدکودکمربوطبهفرآیند .2 ازمسیرپروندهپرسنلی، را

 ،درسوفامطالعهودرصورتاحرازشرایطتاییدنمایند.مهدکودک

 شودمیسالبهعضوزنپرداخت6بهازایهرفرزندزیر .3

مسرشمتوفییاشودکههمیسالبهعضومردیپرداخت6بهازایهرفرزندزیر .4

مطلقهاستوحضانتفرزندبرعهدهداردویاهمسرشفاقدشغلدردانشگاهیاسایر

 اجرایی)غیرشاغل(است.هایدستگاه

 

 شرح مراحل دریافت خدمت:

شوند.میافرادمشمولازطریقسیستمسوفاجستجو .1

رمالیمبلغمشخصشدهدرضوابطاجراییقانونبودجهساالنهمشخصوبهامو .2

گرددمیابالغ

زمانیمصوبدانشگاهمبالغرابهحسابافرادمشمولواریزهایامورمالیدربازه .3

کندمی

 اطالعات مورد نیاز )مستندات قانونی(:

علمیهیأتاستخدامیاعضایغیرنامهآیین69ماده -

وتبصرهعلمیهیأتاستخدامیاعضایغیرنامهآیین)رفاهی(8تبصرهمادهیکپیوست -

 علمیهیأتاستخدامیاعضاینامهآیین)رفاهی(5مادهیکپیوست
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 بن رمضانیه  -11-2-6

 عنوان: 

پرداختبنرمضانیه

 هدف: 

ارائهخدماترفاهیوکمکبهمعیشتکارکناندانشگاهشیرازدرحدودمقرراتوبادرنظرگرفتن

امکاناتمالی

 خدمت گیرندگان:

 قراردادی،شرکتیوبازنشستگانشاغلینرسمی،پیمانی،

 خدمت دهندگان:

کانونبازنشستگان-ادارهحقوقی–مدیریتامورعمومی–مدیرامورمالی-معاونتاداریومالی

کارشناسرفاه-رئیسادارهرفاه-مدیراموراداری-

ی )بهتر است به صورت مرحله به مرحله و به ترتیب شماره گذارشرح مراحل انجام کار 

 :شود(

وتوزیعکاالهایمصرفیتأمینوغیرنقدینقدیوهایتشکیلجلسهکارگروههدایا،کمک-1

وبادواموبررسیموضوع

تعییناعتباروسرانهبهازایهرنفر-2

استعالموبررسیوانتخابفروشگاه-3

عقدقراردادبافروشگاه-4

انتهیهلیستمشمولینوپیامکرمزخریدبهایش-5

اطالعرسانیبهمشمولیندراتوماسیوناداری-6

تسویهحسابوبستنقرارداد-7

 اطالعات مورد نیاز )مستندات قانونی( جهت دریافت: 

علمیهیأتاستخدامیاعضایغیرنامهآیینازپیوستشمارههشترفاهی4ماده -

 

 مدارک مورد نیازجهت دریافت

شرکت پیمانی،قراردادی، رسمی، بازنشستگانشاغلین و کانون ی از ارسالی لیست برمبنای

  ومدیریتامورعمومی  بازنشستگان،ادارهکارگزینی


 : )می تواند کاغذی یا دیجیتال باشد(مورد استفاده های فرم
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 کمک هزینه ازدواج -11-2-7

 عنوان:

علمیهیأتپرداختکمکهزینهازدواجبهاعضایهیاتعلمیوغیر

 هدف: 

درحدودمقرراتو ضروریقابلارائهبهکارکناندانشگاهشیرازهایوارائهکمکهزینهبررسی

بادرنظرگرفتنامکاناتمالی

 خدمت گیرندگان:

شاغلوبازنشستهدانشگاهشیرازعلمیهیأتواعضایغیرعلمیهیأتکلیهاعضای

باشد(می)منظورازعضواعضایرسمی،پیمانیوقراردادی

 دهندگان:خدمت 

کارشناسرفاه-رئیسادارهرفاه-مدیراموراداری-مدیرامورمالی-معاونتاداریومالی

 شرایط دریافت خدمت:

دانشگاهشیرازکهدارایاحکاماستخدامیدرعلمیهیأتواعضایغیرعلمیهیأتکلیهاعضای

استخدامیاعضاینامهآیینباتوجهبهتواننددرصورتداشتنشرایطالزمومیباشند،میدانشگاه

،ازاینکمکهزینهاستفادهنمایند:علمیهیأتواعضایغیرعلمیهیأت

برای یک بارعضوشاغل،بازنشستهدائمازدواج-1

فرزندانیاافرادتحتتکفلفردشاغلیابازنشسته)کهازاینبهبعدبهعنواندائمازدواج-2

برای یک بار شوند(مییادمشمول

ایناستکهدرصورتیکهفردمتقاضی،قبالعقددائمومحضریبرای یک بار:منظورازتبصره

عقددائم انجامدادهباشدوباهمانعقدنامهکمکهزینهازدواجدریافتکردهباشدومجددا 

.شوندنمیمحضرینمایددرایننوبتمشمولدریافتکمکهزینه

برایسایرتبصره ارائهمستنداتقانونیازمراجعذیصالحضروریتحتتکفلمثلنوهافراد:

باشد.می

:منظورازمراجعذیصالححکمدادگاهوثبتاطالعاتاداریومالیدرسامانهسوفا...تبصره

حیاتتبصره درصورتیکهفرددانشگاهیدر )بجزنباشد: افرادوظیفهبگیر از هرکدام و

گیرد.میکنند)براییکبارازدواجدائم(کمکهزینهازدواجبهبازماندگانتعلقهمسر(ازدواج

اداراتدولتی-2 شاغلدر بازنشسته، افرادتحتتکفلفردشاغلیا درصورتیکهفرزندانیا

.نباشند

:اگردرسندازدواجدرقسمتشغلکارمندشاغلاداریقیدشدهباشد،تبصره
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 خدمت:شرح مراحل دریافت 

کارشناسرفاهپسازدریافتمدارکنسبتبهبررسیآنهااقدامودرصورتکاملبودنبه

کند.میهمراهنامهایبرایپرداختکمکهزینهبهمدیریتاموراداریارسال

 ضروری:های مستندات قانونی جهت دریافت کمک هزینه

مصوبهجلسهیازدهمینلمیعهیأتاستخدامیاعضایغیرنامهآیین105اصالحیهماده -

10/4/97نشستازدورششمدر

مصوبهدوازدهمینصورتجلسهازعلمیهیأتاستخدامیاعضایغیرنامهآیین78ماده -

 10/4/97یازدهمیننشستدورهششمدرتاریخ

 مدارک نیاز برای پرداخت کمک هزینه ازدواج

:ازدواجکنندخودشانهدرصورتیکههمکاراندانشگاهیشاغلیابازنشست الف(

اصلشناسنامهدامادوعروس  _1

اصلسندازدواج _2

تبصره:درصورتیکهپدرومادرفرددانشگاهیشاغلباشندوازطرفمحلکارخودکمک

شود.میهزینهازدواجدریافتکردهباشنداینکمکهزینهدردانشگاهغیرقابلپرداخت

:کندازدواجمشمولب(درصورتیکه

شناسنامهفرددانشگاهی اصل-1

اصلشناسنامهدامادوعروس-2

اصلسندازدواج-3

گواهی از محل کار قیدشدهباشد،کارمندمشمولدرصورتیکهدرسندازدواج،شغل-4

مبنیبرعدمدریافتکمکهزینه،ضروریاست.مشمول

لباشدوازطرفمحلکارخودشاغهمسر فرد دانشگاهییامشمولتبصره:درصورتیکه

.نمی شودکمکهزینهازدواجدریافتکردهباشداینکمکهزینهدردانشگاهپرداخت

ویکیازوظیفهبگیران)بجزهمسر(ازدواجنباشددرصورتیکهفرددانشگاهیدرحیات-5

کند،حکموظیفهبگیریکهاسمفردازدواجکردهدرآنقیدشدهباشد.

 ن انجام کار:مدت زما

شود.میباتوجهبهتدریجیبودندرطولسالانجامفرآینداین

ساعت)درصورتعدم1دریافتمدارک،بررسی،وارسالنامهکمکهزینهبرایهرنفرفرآیند

نقصمدارک(
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 کمک هزینه فوت -11-2-8

 عنوان:

علمیهیأتپرداختکمکهزینهفوتبهاعضایهیاتعلمیوغیر

 دف: ه

درحدودمقرراتو ضروریقابلارائهبهکارکناندانشگاهشیرازهایبررسیوارائهکمکهزینه

بادرنظرگرفتنامکاناتمالی

 خدمت گیرندگان:

شاغلوبازنشستهدانشگاهشیرازعلمیهیأتواعضایغیرعلمیهیأتکلیهاعضای

اشد(بمی)منظورازعضواعضایرسمی،پیمانیوقراردادی

 خدمت دهندگان:

کارشناسرفاه-ادارهرفاه-مدیراموراداری-مدیرامورمالی-معاونتاداریومالی

 شرایط دریافت خدمت:

دانشگاهشیرازکهدارایاحکاماستخدامیعلمیهیأتواعضایغیرعلمیهیأتکلیهاعضای

استخدامینامهآیینزموباتوجهبهتواننددرصورتداشتنشرایطالمیباشند،میدردانشگاه

استفادهنمایند.ها،ازاینکمکهزینهعلمیهیأتواعضایغیرعلمیهیأتاعضای

تذکر:درصورتیکهفرددانشگاهیدرحیاتنباشدوهرکدامازافرادتحتتکفلفوتکنند

کمکهزینهفوتبهبازماندگانتعلقنمیگیرد

تذکر:توضیحوراثقانونی

 شرح مراحل دریافت خدمت:

کارشناسرفاهپسازدریافتمدارکنسبتبهبررسیآنهااقدامودرصورتکاملبودنبه

کند.میهمراهنامهایبرایپرداختکمکهزینهبهمدیریتاموراداریارسال

 ضروری:های مستندات قانونی جهت دریافت کمک هزینه

مصوبهجلسهیازدهمینعلمیهیأتاعضایغیراستخدامینامهآیین105اصالحیهماده -

10/4/97نشستازدورششمدر

مصوبهدوازدهمینصورتجلسهازعلمیهیأتاستخدامیاعضایغیرنامهآیین78ماده -

 10/4/97یازدهمیننشستدورهششمدرتاریخ
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مدارکموردنیازبرایپرداختکمکهزینهفوت

وراث قانونیدرصورتوجودصرفا)شاغلوبازنشسته(باشدومتوفیازهمکاراندانشگاهی-1

استخدامی(:نامهآیین)باتوجهبهتعریفموجوددر

اصلگواهیانحصاروراثت .1

فردمتوفی اصلگواهیفوت .2

شداصلشناسنامهفردمتوفیبامهرفوت .3

 
اشد:فرددانشگاهیدرحیاتباشدومتوفیهمسریاازافرادتحتتکفلویب -2

اصلگواهیفوتمتوفی_1

اصلشناسنامهمتوفیبامهرفوتشد _2

اصلشناسنامهفرددانشگاهی_3

مدارکدالبرتکفلپدر،مادر،نوهدرشرایطخاص_4



 مدت زمان انجام کار:

شود.میباتوجهبهتدریجیبودندرطولسالانجامفرآینداین



ساعت)درصورتعدم1نامهکمکهزینهبرایهرنفردریافتمدارک،بررسی،وارسالفرآیند

نقصمدارک(
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علمیهیأتاستخدامیاعضاینامهآیین105ماده

برابر مجموع "پنج"کمک هزینه ای به میزانبه عضو شاغل یا بازنشسته در موارد ذیل 

 د.گردمی پرداختحقوق مرتبه و پایه و فوق العاده شغل ) مخصوص( استادیار پایه یک 

ازدواجدائمعضوشاغلیابازنشستهوهمچنینفرزندانوافرادتحتتکفلویدرهرمورد-الف

فقطیکبار)باارائهمستنداتقانونیازمراجعذیصالح(

فوتهمسریاهریکازفرزندانوافرادتحتتکفلعضوشاغلیابازنشسته)باارائهمستندات-ب

قانونیازمراجعذیصالح(

درصورتفوتعضوشاغلیابازنشستهکمکهزینهموضوعاینمادهبهوراثقانونی-1هتبصر

شود.میویپرداخت

وظیفهبگیرانعضوشاغلیابازنشستهمتوفیبهاستثنایهمسروینیزدرصورت-2تبصره

شود.میاینمادهبرخوردار"الف"ازدواجبراییکبارازکمکهزینهموضوعبند

نیازبرایپرداختکمکهزینهکفنودفنمدارک



:در صورتی که که متوفی از همکاران دانشگاهی باشد _1 *

الف/ در صورت وجود مستمری بگیران، پس از دریافت حکم مستمری جدید از سازمان 

 بازنشستگی

حکممستمریبگیری  _1

فردمتوفی گواهیفوت _2 

شدشناسنامهفردمتوفیبامهرفوت _3

 بگیراندر صورت عدم وجود مستمری ب/

 گواهیفوتفردمتوفی _1

 شناسنامهمتوفیبامهرفوتشد _2

 گواهیانحصاروراثت-3

در صورتی که فرد دانشگاهی در  حیات باشد و متوفی همسر یا از افراد تحت تکفل  _2

 فرد دانشگاهی باشد.

 گواهیفوتمتوفی_1

 شناسنامهمتوفیبامهرفوتشد _2

شناسنامهفرددانشگاهی_3

دفترچهبیمهفردمتوفی _4

*درصورتیکهفرددانشگاهیدرحیاتنباشدوهرکدامازافرادتحتتکفلفوتکنندکمک

هزینهفوتبهبازماندگانتعلقنمیگیرد
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مدارکموردنیازبرایپرداختکمکهزینهازدواج

:ا بازنشسته خودشان ازدواج کننددر صورتی که همکاران دانشگاهی شاغل ی _1 *

شناسنامهدامادوعروس  _1

 سندازدواج _2 

نیاز می*اصلمدارکمورد پرداختکمک هزینه ازدواج فقط برای یکبار به فردباشدو

شود.درصورتیکهپدرومادرفرددانشگاهیشاغلباشندوازطرفمحلکارخودکمکمی

شود.میاشنداینکمکهزینهدردانشگاهغیرقابلپرداختهزینهازدواجدریافتکردهب

 :در صورتی که فرزند همکاران دانشگاهی شاغل یا بازنشسته ازدواج کنند -2

شناسنامهفرددانشگاهی _1

شناسنامهدامادوعروس-2

 سندازدواج _2 

باشد،گواهیازدرصورتیکهدرسندازدواج،شغلفرزندفرددانشگاهیکارمندقیدشده-4

محلکارفرزند،مبنیبرعدمدریافتکمکهزینهضروریاست.

فقط برای یکبار به هر فرزند واجد باشدوکمکهزینهازدواجمی*اصلمدارکموردنیاز

شود.درصورتیکهفرزندازدواجکردهیاهمسرفرددانشگاهیشاغلباشندمیشرایط پرداخت

کهزینهازدواجدریافتکردهباشنداینکمکهزینهدردانشگاهوازطرفمحلکارخودکم

شود.میغیرقابلپرداخت

در صورتی که فرد دانشگاهی در حیات نباشد و یکی از مستمری بگیران) فقط از  _3

 فرزندان( ازدواج کند.

حکممستمریبگیریکهاسمفردازدواجکردهدرآنقیدشدهباشد. -1

وعروسشناسنامهداماد-2

 سندازدواج -3

درصورتیکهدرسندازدواج،شغلفرزندفرددانشگاهیکارمندقیدشدهباشد،گواهیاز-4

محلکارفرزند،مبنیبرعدمدریافتکمکهزینهضروریاست.

شمارهکارتبانکملتوشمارهشباحساببانکملتفردازدواجکرده-5

فقط برای یکبار به هر فرزند واجد کمکهزینهازدواجباشدومی*اصلمدارکموردنیاز

شود.درصورتیکهفرزندازدواجکردهیاهمسرفرددانشگاهیشاغلباشندمیپرداختشرایط

وازطرفمحلکارخودکمکهزینهازدواجدریافتکردهباشنداینکمکهزینهدردانشگاه

غیرقابلپرداختمیشود.

*یادآوریمهم:



652 

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 

 شود.(می ختهزینه فقط برای یکبار، برای هر فرد پردا
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 نقدیهای نقدی و غیریا و کمکاخدمات هد سنجش رضایت کارکنان از -11-3

نقدی و غیرنقدی وجود های آیا تفاوت معنی داری بین میزان رضایت کارکنان از خدمات هدایا و کمک

 دارد؟

 (از76/3باوجودآنکهمیانگینرضایتکارکنانازهدیهروززن)17براساسجدولشماره

(33/0بهدستآمده)tمقدار (باالتراستامابراساس74/3رضایتآنانازسبدکاالیرمضانیه)

تفاوتمعنیداریبینمیزانرضایتکارکنانازخدماتمربوطبههدایاو136دردرجهآزادی

نقدیبههایوجودندارد.بهعبارتیازهمهخدماتهدایاوکمکغیرنقدینقدیوهایکمک

میزانمشابهرضایتوجوددارد.


 غیرنقدینقدی و های میانگین و انجراف استاندارد خدمات هدایا و کمک: 1-11جدول 

هایخدماتهدایاوکمک

غیرنقدینقدیو
میانگین

انحراف

 استاندارد
t 

درجه

 آزادی
 تعدادمعنیداری

 12/1 76/3 هدیهروززن
33/013673/137

 10/1 74/3 سبدکاالیرمضانیه

 




 غیرنقدینقدی و های میانگین خدمات هدیا و کمک :1-11نمودار 

  

3.76

3.74

هدیه روز زن سبد کاالی رمضانیه

هدیا و کمک های نقدی و غیر نقدی

هدیا و کمک های نقدی و غیر نقدی
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 کاالهای توزیع و تأمین و غیرنقدی و نقدی هایکمک هدایاخدمات  -11-4

 هادر دانشگاه بادوام و مصرفی
 

 ها: اطالعات مربوط خدمات ورزش و تربیت بدنی در دانشگاه2-11جدول 

 ان خدمتعنو نام دانشگاهردیف
توضیحات 

 تکمیلی

تهران1

رمضانمبارکماهارزاق -

کوروشفروشگاههایدرحقوقیکارتبامازادتخفیف -

ازدواجهدیه -

مهدکودکیارانه -



اصفهان2

کمکهزینهاوالد -تربیتمدرس3

تبریز4

خواجهنصیرالدینطوسی5

شهیدبهشتی6

صنعتیاصفهان7
هدکودکمهزینهکمک -

ازدواجوفوتهزینهکمک -


صنعتیامیرکبیر8

مهدکودکهزینهکمک -صنعتیشریف9

عالمهطباطبایی10

مهدکودکهزینهکمک -

ازدواجهزینهکمک -

ذهابوایابکمک -

فوتهزینهکمک -

تغذیهکارت -



علموصنعتایران11

فردوسیمشهد12

شیراز13
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 نشگاه تهراندا -11-4-1

فروشگاههایزنجیرهایافقکوروش

مربوط رقمی16شمارهکارت ایافقکوروشهایزنجیرهطبقتفاهمبهعملآمدهبافروشگاه

بهحسابحقوقیکارکناننزدبانکتجارتدردرگاهبانکسامانفروشگاهبارگذاریشدهاست

هایفروشگاهیدرصدتخفیفمازادبرتخفیف4توانندازهامیوخریدارانکاالازاینفروشگاه

 .بهرهمندشوند

 .گردددرفاکتورمشتریدرجمی یارانهپایش اینتخفیفتحتعنوان

 
 یارانهمهدکودک

شدکهیارانهمهدکودکتوسطادارهکلاموررفاهیمحاسبهوپرداختمی1397تاپایانسال

 .گرددداختمیباصدورحکمکارگزینیپر1398ازابتدایسال

 .توانندازطریقمکاتبهباادارهکلمنابعانسانیاقدامنمایندکارکنانذینفعمی

 
 توزیعیارانهغیرنقدی

هایغیرنقدینظیرارزاقماهمبارکرمضاندرصورتصالحدیددانشگاهمبنیبرتوزیعکمک

 .یدنمایاهدیهشبعید،ادارهکلاموررفاهیدراینزمینهاقداممی

 
 هدیهازدواجبههمکاراندانشگاهی

بهمنظورتشویقوترویجفرهنگوسنتحسنهازدواجوبهمیمنتاعیادبزرگقربانوغدیرو

باعنایتبهموافقتمعاونمحترماداریومالیدانشگاه،تقدیمهدایاوتسهیالتسفربه

علمی(یرهیأتعلمیوغهمکارانمحترمدانشگاهیاعم)هیأت
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 دانشگاه تربیت مدرس -11-4-2
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 های طرف قرارداد سفر کارت ملیفهرست هتل
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 اطالعات هتل پردیسان مشهد
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 دانشگاه صنعتی اصفهان -11-4-3

 دربارهمهدکودک

کند،دانشوعشقمیدانشگاهسالهاستکهبهکودکاندانشگاهیانخدمترسانیمهدکودک 

کود پایهبه اینهایکان در است. تشکیلداده اینمهد در خدمترسانیرا اصلیساختار

حسیهایمختلفیمثلموسیقی،زبان،مهارتهایگذرانند،کالسمیانحسابیخوشمهدکودک

 حرکتی،

I Mathبصورتهاشودوتمامیآموزشمیزندگیدرمهدبرگزارهای،نمایشخالق،مهارت

رایبوجودبتالشجزایانگیزههیچمهدکادر.باشدمیهااهباانواعبازیکودکمحوروهمر

پرباربرپایهاصولروانشناسیتربیتیهایآوردنشرایطمطلوبتربرایکودکان،همراباآموزش

پیوستهسعیدرشناختقابلیت و نداشته آموزشصحیحها استعدادهایمختلفکودکان، و

 .نهاوسالمتروحوروانکودکاندارندتعامالتاجتماعیبهآ

 پرداختکمکهزینهازدواجوفوتکارکناندولتبهشرحزیرانجاممیشود.

ضروریبهکارکناندولت:هایقانونپرداختپاداشپایانخدمتوبخشیازهزینه3ماده-1

هایا،مؤسساتوشرکتهدرمواردزیربهکارکنانرسمی،ثابتودارایعناوینمشابهوزارتخانه

به"بیستبرابرحداقلحقوقمبنا"دولتدولتیمشمولقانوننظامهماهنگپرداختکارکنان

.شودکمکهزینهپرداختمی عنوان

.کمکهزینهازدواج،درموردازدواجدائممستخدمشاغلیافرزندویفقطیکبارحسبمورد -

.ازنشستهوافرادتحتتکفلویکمکهزینهدرموردفوتمستخدمشاغل،ب -

1/12/92مصوبعلمیهیأتاعضایغیرنامهآیینفصلدهم77 ماده-2  شاغل، عضو به :

 مزایای و حقوق برابر3میزان به هزینهای کمک ذیل موارد در وی بالفصل ورثه یا و بازنشسته

:گرددمیپرداخت مقدماتی کاردان یک پایه و رتبه

بار یک فقط مورد هر در وی فرزندان از یک هر و بازنشسته یا شاغل عضو ئمدا ازدواج – الف

 وی تکفل تحت افراد از یک هر و بازنشسته یا شاغل عضو فوت – ب

یا:بهعضوشاغل،بازنشستهوعلمیهیأتاستخدامیاعضاینامهآیینفصلدهم115ماده-3

برابرحقوقمرتبهوپایهاستادیارپایه5زانورثهبالفصلویدرمواردذیلکمکهزینهایبهمی

  گرددیکپرداختمی

ازدواجدائمعضوشاغلیابازنشستهوهریکازفرزندانویدرهرموردفقطیکبار-الف

فوتعضوشاغلیابازنشستهوهریکازافرادتحتتکفلوی-ب

مدارکموردنیازجهتدریافتکمکهزینهازدواج:

شاغلوبازنشستهوعروسوعلمیهیأتفحاتاولودومشناسنامهکارمندیاعضوتصویرص

 داماد
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تصویرصفحاتدوم،سوموچهارمسندازدواج

تحویلآنبهادارهبیمهودریافتنامهابطالجهتتحویلبه-درصورتداشتندفترچهبیمه

 ادارهرفاهکارکنان

 نهفوتافرادتحتتکفل:مدارکموردنیازجهتدریافتکمکهزی

شاغلوعلمیهیأتتصویرتمامصفحاتمتوفیوتصویرصفحهاولشناسنامهکارمندیاعضو

 بازنشسته

تصویرکارتملیمتوفی

 تصویرگواهیفوتمتوفی

 نامهابطالدفترچهبیمهمتوفیبهعنوانگواهیتحتتکفلبودنمتوفی

شاغلبهشرحزیرانجاممیشود.پرداختکمکهزینهاوالدبهکارکنان

 مندی عائله هزینه :کمک1/12/94اعضایغیرهیتعلمیمصوبنامهآیینفصلششم34ماده

حقوقی ضریب برابر810میزان به ،نامهآیین این مشمول متاهل بازنشسته و شاغل مرد عضو

.گرددمیپرداخت سالیانه،

 که خانوار سرپرست بازنشسته یا و شاغل زن اعضای همچنین و بگیر وظیفه بانوان – تبصره

 ازکارافتاده یا و معلول متوفی، همسرشان

 عائله هزینه کمک از دارند، عهده به را خانوار سرپرستی قانونی مراجع حکم موجب به و بوده کلی

 .شوندمیبرخوردار مندی

 عضو اوالد ههزین کمک :1/12/94اعضایغیرهیتعلمیمصوبنامهآیینفصلششم35ماده

پرداخت سالیانه، میزانحقوقی به فرزند هر ازای به ،نامهآیین این مشمول بازنشسته و شاغل مرد

 .گرددمی

 در و سال 22 کنند،میاستفاده ماده این مزایای از که ذکور اوالد برای سن کثرحد-1تبصره

 بودن شاغل غیر و تحصیل ادامه صورت

 بود. خواهد همسر و شغل نداشتن ثانا اوالد برای و تمام سال25

 سازمان( ذیصالح پزشکی مراجع تشخیص به کلی افتاده کار از و معلول فرزندان-2تبصره

 محدودیت مشمول )کشور کل بهزیستی

 .باشند نمی مزبور سنی سقف

 مدارکموردنیازجهتبرقراریحقعائلهمندی:

تصویرصفحاتاولودومشناسنامهکارمندوهمسر

ارکموردنیازجهتبرقراریحقاوالدفرزندان:مد

 تصویرصفحاتاولودومشناسنامهکارمند

تصویرصفحهاولشناسنامهنوزاد
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 دانشگاه صنعتی شریف -11-4-4

 
 

 دانشگاه عالمه طباطبایی -11-4-5

 .درراستایایجادتسهیالتبرایهمکاران،مهدکودککارکناندانشگاهافتتاحشد

یایجادتسهیالترفاهیبرایشاغالنزندانشگاه،مهدکودککارکناندانشگاهباحضوردرراستا

 .رئیسومعاونانومدیرانستادیدانشگاهدرساختمانینزدیکبهپردیسدانشگاهافتتاحشد

بهگزارشروابطعمومیدانشگاه،باتوجهبهمأموریترئیسدانشگاهبهدکترهدیغفاریمشاور

ایبرایشگاهدرامورزنانوخانوادهدرراستایایجادتسهیالتوبهوجودآوردنزمینهرئیسدان

داریازفرزندانشان،مهدکودکهاوآرامشخاطربرایشاغلینزندانشگاهبراینگهکاهشدغدغه

 .کارکناندانشگاهتأسیسوامروزرسما افتتاحشد

برگزارشد،دکترغفاریدرسخنانیضمنمهدکودکدرمراسمیکهبهاینمنظوردرمحل

هاوپشتیبانیرئیسدانشگاهدرراهاندازیمهدکودکگفت:بدونشکتشکروتقدیرازحمایت

مادرحوزهزنانهایورهنمودهایجنابعالیزمینهرشدوارتقایفعالیتهاها،حمایتدغدغه

مهدکودکمختلفدانشگاهدرراهاندازییهاوخانوادهبودهاست.اوباتقدیرازهمکاریبخش

وهمراهیدکترویژه،معاونتوسعهومنابعانسانی،دکترسلیمیبجستانی،هادانشگاهازمساعدت

کرد تقدیر دانشگاه، معاونتفرهنگی تصدی مدت در ایرانزاده دکتر و دانشجویی او .معاون

ویعقوبیوخانممقدسدراخذمجوزوهایمجدانهآقایانساعیهمچنیناززحماتوپیگیری

 .اندازیمهدکودکدانشگاهتقدیرنمودتجهیزراه

درادامهدکترسلیمینیزدرسخنانیضمنتقدیرازمعاونتوسعهومنابعانسانیونیزمشاور

شکل در خانواده و راهزنان و راهگیری با امیدوارم گفت: دانشگاه مهدکودک اندازیاندازی

دانشگاهگامیدرجهترفاهوآرامشخیالهمکارانونیزایجادانگیزهبیشتردردکمهدکو



665 

فضایکاربرداشتهباشیم.اوافزود:ازهیچکمکوپشتیبانیدراینخصوصوباتوجهبهشرایط

 .دانشگاهمضایقهنخواهیمکرد

همقدسمسئولدفتررئیسدرپایاناینمراسمرئیسدانشگاهبااهدایلوحتقدیرازخانمفرزان

دانشگاهوآقایانعبداهللنژدساعیمعاونمدیرخدماتدانشجوییومحسنیعقوبیرئیساداره

 .ایرامتحملشدهاندتقدیرکردهایمجدانهتالشمهدکودکاندازیتدارکاتدانشگاهکهدرراه

  8202شمارهخبر:16:35-1397بهمن30سهشنبه
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 :علمیهیأتزدواج اعضای غیر کمک هزینه ا

هزینهایجهتازدواجدائمعضوعلمیهیأتاستخدامیاعضایغیرنامهآیین77براساسماده

 .گرددمیشاغلیابازنشستهوهریکازفرزندانویدرهرموردفقطیکبارپرداخت

ست:مراحل درخوا

بهادارهرفاهکارکنان اتوماسیوناداری ارسالدرخواستازطریق -

ارائهاصلشناسنامهعضوشاغلیابازنشستهودرصورتازدواجفرزند،شناسنامهفرزندوعروس-

یاداماد

بازنشستهودرصورتازدواج- کارتملیفرزندوارائهاصلکارتملیعضوشاغلیا فرزند،

 عروسیاداماد

 ارائهاصلعقدنامه-

 

 علمیهیأتکمک هزینه ازدواج اعضای 

هزینهایجهتازدواجدائمعضوعلمیهیأتاستخدامیاعضاینامهآیین105براساسماده

 .گرددمیشاغلیابازنشستهوهریکازفرزندانویدرهرموردفقطیکبارپرداخت

درخواست:  مراحل

بهادارهرفاهکارکنان اتوماسیوناداری ارسالدرخواستازطریق-

ارائهاصلشناسنامهعضوشاغلیابازنشستهودرصورتازدواجفرزند،شناسنامهفرزندوعروس-

دامادیا

ارائهاصلکارتملیعضوشاغلیابازنشستهودرصورتازدواجفرزند،کارتملیفرزندوعروس

یاداماد

 ارائهاصلعقدنامه -

 

ب:کمک هزینه ایاب و ذها

آئیننامهاستخدامیاعضایغیر67باعنایتبهقانونبودجهسالیانهکلکشوروباستنادماده 

کمکعلمیهیأت قراردادیکهازدانشگاه، پیمانیو هزینهایابوذهاببهکارکنانرسمی،

نمی سالمیکنندپرداختسرویساستفاده در ریال000/390/1مبلغمصوب1398گردد.

ارسالدرخواستازطریقمی دریافتاینکمکهزینهبا رفاه اتوماسیوناداری باشد. بهاداره

 .باشدمیکارکنانوتاییدادارهنظارتبرخدماتعمومیامکانپذیر

 

 علمیهیأتکمک هزینه فوت اعضای غیر

هزینهایجهتفوتفردشاغلوعلمیهیأتاستخدامیاعضایغیرنامهآیین79براساسماده

 .گرددمیتحتتکفلویپرداختیاهریکازافراد

https://erp.atu.ac.ir/Dashboard.aspx?param=-2D233AAAC54EE23CFEE0C2C7D1B050FFF
https://erp.atu.ac.ir/Dashboard.aspx?param=-2D233AAAC54EE23CFEE0C2C7D1B050FFF
https://erp.atu.ac.ir/Dashboard.aspx?param=212BF09D026228146BA9C3C7672B41C330
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 مراحل درخواست: 

بهادارهرفاهکارکنان اتوماسیوناداری ارسالدرخواستازطریق-

فرادتحتتکفل،شناسنامهایشانارائهاصلشناسنامهعضوشاغلیابازنشستهودرصورتفوتا-

ارائهاصلکارتملیعضوشاغلیابازنشستهودرصورتفوتافرادتحتتکفل،کارتملی-

ایشان

ارائهگواهیفوت-

 ارائهبرگهانحصاروراثت)درصورتفوتاعضایدانشگاه(-

 

 کارت تغذیه:  

آئیننامهاستخدامیاعضایغیر67باعنایتبهقانونبودجهسالیانهکلکشوروباستنادماده

دانشگاهپرداختکمکعلمیهیأتآئیننامهاستخدامیاعضای93دانشگاهومادهعلمیهیأت

گیرد.درسالمیوکارکنانرسمی،پیمانیوقراردادیتعلقعلمیهیأتهزینهغذابهاعضای

.باشدمیریال000/606/1مبلغفوق1398

رفاهاتوماسیوناداری زطریقتوانندامیهمکاران بهاداره درخواستدریافتکارتتغذیهرا ،

 .کارکنانارسالنمایند

 

 : مهدکودککمک هزینه 

آئیننامهاستخدامیاعضایغیر67ادهباعنایتبهقانونبودجهسالیانهکلکشور،وباستنادم

دانشگاهپرداختکمکعلمیهیأتآئیننامهاستخدامیاعضای93دانشگاهومادهعلمیهیأت

دارایفرزندانزیرششسالتعلقمهدکودکهزینه آقا( بهیکیازکارکنانشاغل)خانمیا

درسالمی دکهدریافتاینکمکباشمیریال000/100/1مبلغکمکهزینه1398گیرد.

. باشدمیهزینهباارسالمدارکذیلامکـانپذیر

بهادارهرفاهکارکنان اتوماسیوناداری ارسالدرخواستازطریق-

رشاغل)تمامصفحات(الصاقتصویرشناسنامهمادریاپد-

 الصاقتصویرشناسنامهفرزند)تمامصفحات(-

 

 : علمیهیأتکمک هزینه فوت اعضای 

هزینهایجهتفوتفردشاغلویاعلمیهیأتاستخدامیاعضاینامهآیین105براساسماده

 .گرددمیهریکازافرادتحتتکفلویپرداخت

مراحل درخواست: 

بهادارهرفاهکارکنان اتوماسیوناداری طریقارسالدرخواستاز-

ارائهاصلشناسنامهعضوشاغلیابازنشستهودرصورتفوتافرادتحتتکفل،شناسنامهایشان-

https://erp.atu.ac.ir/Dashboard.aspx?param=-2D233AAAC54EE23CFEE0C2C7D1B050FFF
https://erp.atu.ac.ir/Dashboard.aspx?param=212BF09D026228146BA9C3C7672B41C330
https://erp.atu.ac.ir/Dashboard.aspx?param=212BF09D026228146BA9C3C7672B41C330
https://erp.atu.ac.ir/Dashboard.aspx?param=212BF09D026228146BA9C3C7672B41C330
https://erp.atu.ac.ir/Dashboard.aspx?param=212BF09D026228146BA9C3C7672B41C330
https://erp.atu.ac.ir/Dashboard.aspx?param=-2D233AAAC54EE23CFEE0C2C7D1B050FFF
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بازنشستهودرصورتفوتافرادتحتتکفل،کارتملیارائهاصلکارتملیعضوشاغلیا-

ایشان

ارائهگواهیفوت-

 ارائهبرگهانحصاروراثت)درصورتفوتاعضایدانشگاه(-
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و  تأمینو  غیرنقدینقدی و های هدایا، کمکخدمات  برنامه عملیاتی -11-5

 توزیع کاالهای مصرفی و بادوام
 کاالهای توزیع و تأمین و غیرنقدی و نقدی ایهکمک خدمات هدایاکارگروه  -11-5-1

 بادوام و مصرفی

 فهرست اعضا

 رئیسکارگروهومدیراموراداری آقایابراهیمحافظی

مدیرامورعمومیآقایعلیاکبرعوضپور

مدیراموردانشجوییآقایعلیرضارمضانزاده

علمیهیأتنمایندهستادرفاهیاعضایدکترراضیهنامدار

نمایندهکانونبازنشستگانقایاحمدطرازکارآ

مدیرعاملتعاونیمصرفکارکنانآقایقبادشاهعلی

رئیسادارهدفترداریوتنظیمحسابهاخانممریمساختمانکبیر

کارشناسادارهرفاهآقایصفری

رئیساموراداریموزهتاریخطبیعیخانمفاطمهمعینی

رگروهورئیسادارهرفاهکارکناندبیرکاآقایمیثممظلومی

 

 بندی جلسات کارگروهبرنامه زمان -11-5-2

 نام کارگروه
زمان و مکان 

 جلسه
 جلسه سوم جلسه دوم جلسه اول

هاینقدیوهدایاوکمک

وتوزیعتأمینغیرنقدیو

کاالهایمصرفیوبادوام

31/04/139918/06/139914/11/1399تاریخ

10:00سهشنبه11سهشنبه11نبهسهشروزوساعت

7طبقهتاالردکترمصطفویدفترمعاونتاداریومالیمکان
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 های برنامه عملیاتیفهرست پروژه -11-5-3
 1400جاریبرنامهجامععملیاتیخدماتسالمتورفاهکارکناندانشگاهشیرازسالهایپروژه

نامپروژهردیفگروهخدمات
یبودجهپیشنهاد

)میلیونریال(

هایهدایا،کمک

وغیرنقدینقدیو

وتوزیعتأمین

کاالهایمصرفیو

 بادوام

0طراحیوایجادسامانهکارتهوشمندخدماترفاهیکارکنان1

 140127.500تهیهوتوزیعسبدکاالیرمضانیهسال 2

1.854هدیهروززن 3

5.280هدیهروزکارمند 4

4.479ردهدیهروزم 5

8.640(علمیهیأتوغیرعلمیهیأتکمکهزینهمهدکودک)اعضای 6

2.508وجهلباسکارکنان 7

0راهاندازیفروشگاهتعاونیمصرفکارکنان 8

500هدیهتولدفرزند 9

3.500هدیهروزمعلم 10

1.300توزیعشیرازطریقواحدهایدانشگاه 11

 55.561 جمع
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 های برنامه عملیاتیشناسنامه پروژه -11-5-4
 طراحی و ایجاد سامانه کارت هوشمند خدمات رفاهی کارکنان -11-5-4-1
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 1401تهیه و توزیع سبد کاالی رمضانیه سال  -11-5-4-2

 الف( اطالعات عمومی:

کمکنوعپروژه:جاری هدایا، کارگروه خدمات: وگروه نقدی های

یعکاالهایمصرفیوبادوامغیرنقدیوتأمینوتوز

هدفپروژه:

 کمکبهمعیشتکارکنان-

رعایتشانوشخصیتهمکاراندردریافتخدمات-

افزایشرضایتمندیبهسببداشتنحقانتخاب-

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

هایسازمانیهمکارپروژه:مدیریتامورواحدنیمسئولپروژه:ادارهرفاهواحدسازما

عمومیوپشتیبانی

زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:



 ب( اطالعات مشمولین/ بهره برداران:

مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارمندانرسمی،پیمانی،قراردادی،شرکتی،حجمیوبازنشستگان

ریال7،000،000نفربازایهرنفر3800تعدادمشمولین/بهرهبرداران:بالغبربرآورد

باشد(هاپیوستمیظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:)دالیلتوجیهیوجدولمقایسهباسایرارگان

 

 :ج( جدول فعالیت ها

 تاریخ پایان تاریخ شروع نام فعالیت ردیف
واحد سازمانی و 

 فرد مسئول
 توضیحات

1
طرحدرکارگروه

سالمتورفاه
01/07/139915/07/1399

2
استعالموانتخاب

فروشگاهتوزیعکننده
کارگروه15/07/139915/09/1399

15/09/139915/11/1399عقدقرارداد3
مدیریتامورعمومی

وپشتیبانی


4
انتقالاطالعاتو

تدارکات
ادارهرفاه15/11/139925/12/1399

ادارهرفاه20/01/1400شروعتوزیع5
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 د( برآورد هزینه ها:

 توضیحات مبلغ )میلیون ریال( عنوان هزینه ردیف

140026،600رمضانیه1

 جمع



 ها: ( منابع تأمین مالی هزینهه

 توضیحات مبلغ )میلیون ریال( عنوان منبع ردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

اختصاصیدرآمد3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

میلیونریال جمع



 و( سنجش رضایت بهره برداران:

 درصد فراوانی فراوانی تجمعی فراوانی سطح رضایت ردیف
درصد فراوانی 

 تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحات تکمیلی:
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 هدیه روز زن -11-5-4-3

 الف( اطالعات عمومی:

کمکنوعپروژه:جاری هدایا، خدمات: وگروه غیرنقدی و نقدی های

تأمینوتوزیعکاالهایمصرفیوبادوام

هدفپروژه:ایجادروحیهنشاطوشادابیدر

کارکنانوتکریممقامزن

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:صصی:تاریختصویبدرکارگروهتخ

مالی،واحدواحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه مدیریتامور  پروژه: هایسازمانیهمکار

مدیریتبودجهوتشکیالت

زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:



 ب( اطالعات مشمولین/ بهره برداران:

انزنشاغلدرمجموعهمشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکن

نفر618برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

ریال3،000،000ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:بازایهرنفرمبلغ

 

 :ج( جدول فعالیت ها

 تاریخ پایان تاریخ شروع نام فعالیت ردیف
واحد سازمانی و 

 فرد مسئول
 توضیحات

1
تصویبمبلغدر

کارگروه
ادارهرفاه01/07/139915/07/1399

2
تهیهلیستوارسال

بهامورمالی
ادارهرفاه15/07/139920/07/1399

ادارهرفاه15/11/1399واریزبهحساب 3
مصادفباتولدحضرت

فاطمهزهرا)سالما...

علیها(وروززن

 

 د( برآورد هزینه ها:

 توضیحات مبلغ )میلیون ریال( عنوان هزینه ردیف

1،854هدیهروززن

 جمع
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 ها: ( منابع تأمین مالی هزینهه

 توضیحات مبلغ )میلیون ریال( عنوان منبع ردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

 جمع



 و( سنجش رضایت بهره برداران:

 درصد فراوانی انی تجمعیفراو فراوانی سطح رضایت ردیف
درصد فراوانی 

 تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

 توضیحات تکمیلی:

  



676 

 هدیه روز کارمند -11-5-4-4

 الف( اطالعات عمومی:

کمکنوعپروژه:جاری هدایا، خدمات: وگروه غیرنقدی و نقدی های

مصرفیوبادوامتأمینوتوزیعکاالهای

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:هدفپروژه:تجلیلوانگیزشکارمندان

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

مالی،واحدواحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه امور مدیریت پروژه: همکار سازمانی های

تمدیریتبودجهوتشکیال

زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:



 ب( اطالعات مشمولین/ بهره برداران:

مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنانمردشاغلدرمجموعه

نفر1056برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

ریال5،000،000ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:بازایهرنفرمبلغ

 

 :ت هاج( جدول فعالی

 تاریخ پایان تاریخ شروع نام فعالیت ردیف
واحد سازمانی 

 و فرد مسئول
 توضیحات

ادارهرفاه01/07/139915/07/1399تصویبمبلغدرکارگروه1

ادارهرفاه15/07/1399اعالممصوبهبهامورمالی2

مصادفباروزکارمندادارهرفاه04/06/1400واریزبهحساب 3

 

 آورد هزینه ها:د( بر

 توضیحات مبلغ )میلیون ریال( عنوان هزینه ردیف

5،280هدیهروزکارمند

 جمع
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 ها: ( منابع تأمین مالی هزینهه

 توضیحات مبلغ )میلیون ریال( عنوان منبع ردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

 جمع



 و( سنجش رضایت بهره برداران:

 درصد فراوانی فراوانی تجمعی فراوانی سطح رضایت ردیف
درصد فراوانی 

 تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

 توضیحات تکمیلی:
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 هدیه روز مرد -11-5-4-5

 الف( اطالعات عمومی:

کمکگرونوعپروژه:جاری هدایا، خدمات: ه های و وغیرنقدینقدی

وتوزیعکاالهایمصرفیوبادوامتأمین

هدفپروژه:ایجادروحیهنشاطوشادابیدر

کارکنانوتجلیلمقامآقایان

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

مالی،هایواحدنیمسئولپروژه:ادارهرفاهواحدسازما مدیریتامور  پروژه: سازمانیهمکار

مدیریتبودجهوتشکیالت

زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:



 ب( اطالعات مشمولین/ بهره برداران:

مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنانمردشاغلدرمجموعه

نفر1493هبرداران:برآوردتعدادمشمولین/بهر

ریال3،000،000ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:بازایهرنفرمبلغ

 

 :ج( جدول فعالیت ها

 تاریخ پایان تاریخ شروع نام فعالیت ردیف
واحد سازمانی 

 و فرد مسئول
 توضیحات

1
تصویبمبلغدر

کارگروه
ادارهرفاه01/07/139915/07/1399

2
تهیهلیستوارسال

هامورمالیب
15/07/139920/07/1399

ادارهرفاه
 

مصادفباتولدحضرتعلیادارهرفاه07/12/1399واریزبهحساب3

 )علیهالسالم(وروزمرد

 

 د( برآورد هزینه ها:

 توضیحات مبلغ )میلیون ریال( عنوان هزینه ردیف

4،479هدیهروزمرد

 جمع
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 ها: همالی هزین تأمین( منابع ه

 توضیحات مبلغ )میلیون ریال( عنوان منبع ردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

 جمع



 و( سنجش رضایت بهره برداران:

 ردیف
سطح 

 رضایت
 درصد فراوانی فراوانی تجمعی فراوانی

درصد فراوانی 

 تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

 توضیحات تکمیلی:
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 کمک هزینه مهدکودک -11-5-4-6

 الف( اطالعات عمومی:

کمکنوعپروژه:جاری هدایا، خدمات: وگروه غیرنقدی و نقدی های

تأمینوتوزیعکاالهایمصرفیوبادوام

مهدکودک پرداختکمکهزینه به هدفپروژه:

جهتصورت ماهیانه در فیشحقوقی ازطریق

کاهشهزینهزندگیوبهبودوضعیتمعیشتی

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

رمالیهایسازمانیهمکارپروژه:مدیریتاموواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه

زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:



 ب( اطالعات مشمولین/ بهره برداران:

مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکناندارایفزندزیرششسال

نفر600برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:بالغبر

علمیعلمیوغیرهیأتیهیأتظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:بهتعدادفرزندانزیرششسالاعضا



 :ج( جدول فعالیت ها

 نام فعالیت ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

واحد سازمانی و 

 فرد مسئول
 توضیحات

1

استخراجلیستو

اعمالدرسامانه

سوفا

بهصورتماهیانهدر

فیشحقوقیاعمال

گردد

ادارهرفاهو

مدیریتامور

مالی

هایانجامشدهباپیگیری

صورتتماماخودکاربه

پذیردرسوفاامکان

باشدمی



 د( برآورد هزینه ها:

 توضیحات مبلغ )میلیون ریال( عنوان هزینه ردیف


کمکهزینه

مهدکودک

720ماهیانه

8،640سالیانه


 جمع
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 ها: ( منابع تأمین مالی هزینهه

 توضیحات مبلغ )میلیون ریال( عنوان منبع ردیف

یبودجهجار1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

 جمع



 و( سنجش رضایت بهره برداران:

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی تجمعی فراوانی سطح رضایت ردیف

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

 تکمیلی: توضیحات
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 وجه لباس کارکنان -11-5-4-7

 الف( اطالعات عمومی:

کمکنوعپروژه:جاری هدایا، خدمات: وگروه غیرنقدی و نقدی های

تأمینوتوزیعکاالهایمصرفیوبادوام

هدفپروژه:پرداختوجهلباسبهدارندگانمشاغل

تأمین جهتافزایشرضایتشغلیو مشمولدر

یمرتبطباماهیتمشاغلهایجانبهزینه

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

مالی،واحدواحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه مدیریتامور  پروژه: هایسازمانیهمکار

تعاونی فروشگاه پشتیبانی، و عمومی امور مدیریت

فدانشگاهمصر

زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:



 ب( اطالعات مشمولین/ بهره برداران:

مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنانمشمولدریافتوجهلباس)مشاغلمطرحدربخشنامه(

نفر360برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

نفر360ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:



 :( جدول فعالیت هاج

 تاریخ پایان تاریخ شروع نام فعالیت ردیف
واحد سازمانی 

 و فرد مسئول
 توضیحات

1

تهیهلیستومکاتبهبامدیریت-

امورمالیبرایواریزوجه

درجاطالعیهدراتوماسیون-

تهیهبنکارت-

05/06/139908/06/1399

ادارهرفاهو

مدیریتامور

مالی

هرششماه

یایکبار

ساالنه

ادارهرفاه08/06/139915/06/1399عقدقرارداد2

3
حساب به قرارداد وجه واریز

شرکتتعاونیمصرف
15/06/139918/06/1399

مدیریتامور

عمومی


ادارهرفاه20/06/139931/06/1399توزیعبنکارت4
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 ( برآورد هزینه ها:

 عنوان هزینه ردیف
مبلغ )میلیون 

 ریال(
 توضیحات


وجهلباس

)مجموعهزینهششماههاولودوم(
1،104

 جمع



 ها: ( منابع تأمین مالی هزینهه

 توضیحات مبلغ )میلیون ریال( عنوان منبع ردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

 جمع



 برداران: و( سنجش رضایت بهره

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی تجمعی فراوانی سطح رضایت ردیف

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

 توضیحات تکمیلی:
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 اندازی فروشگاه تعاونی مصرف کارکنانراه -11-5-4-8

 الف( اطالعات عمومی:

کمکنوعپروژه:زیرساختی هدایا، کارگروه خدمات: وگروه نقدی های

غیرنقدیوتأمینوتوزیعکاالهایمصرفیوبادوام

هدفپروژه:ارائهخدماترفاهیکاالهایمصرفی،

هایدولتیبهدانشگاهیانبادواموسهمیه

 تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:

خابالغپروژه:شمارهنامهوتاریتاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

واحدسازمانیمسئولپروژه:فروشگاهتعاونی

مصرفکارکناندانشگاه

طرحواحد مدیریت پروژه: همکار سازمانی هایهای

–مدیریتاموردانشجویی–دانشکدهعلوم–عمرانی

ادارهرفاه-مدیریتامورعمومیوپشتیبانی

زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:



 طالعات مشمولین/ بهره برداران:ب( ا

مراجعینغیردانشگاهی–مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:پرسنلدانشگاه،بازنشستگانوخانوادهایشان

هزارنفر30برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:بالغبر

ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:بهتعدادمتقاضیانوظرفیتاقالمقابلارائه



 :هاج( جدول فعالیت

 تاریخ پایان تاریخ شروع نام فعالیت ردیف
واحد سازمانی و 

 فرد مسئول
 توضیحات

1
تصویبدرکارگروه

سالمتورفاه
 ادارهرفاه01/07/139915/07/1399

15/07/139915/09/1399تخریبوجانمایی2
هایمدیریتطرح

عمرانی
 

15/09/139915/11/1399دیوارکشی 3
هایمدیریتطرح

عمرانی
 

15/11/139915/12/1399محوطهسازی 4
هایمدیریتطرح

عمرانی
 

15/12/139929/12/1399دکوراسیون 5
هایمدیریتطرح

عمرانی
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 ها:د( برآورد هزینه

 توضیحات مبلغ )میلیون ریال( عنوان هزینه ردیف

 2،000تخریبوجانمایی 1

 1،000محوطهسازی2

 200دیوارکشی3

 1،500دکوراسیون4

14،0000متفرقه5

18،700 جمع



 ها: ( منابع تأمین مالی هزینهه

 توضیحات مبلغ )میلیون ریال( عنوان منبع ردیف

بودجهجاری1

1،000بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

14،000مشارکتبهرهبرداران4

3،700سایر5

میلیونریال18،700 جمع



 و( سنجش رضایت بهره برداران:

 ردیف
سطح 

 رضایت
 درصد فراوانی فراوانی تجمعی فراوانی

درصد فراوانی 

 تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

توضیحات تکمیلی:
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 هدیه تولد فرزند -11-5-4-9
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 هدیه روز معلم -11-5-4-10

 الف( اطالعات عمومی:

کمکنوعپروژه:جاری هدایا، خدمات: وگروه غیرنقدی و نقدی های

تأمینوتوزیعکاالهایمصرفیوبادوام

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:هدفپروژه:تجلیلازمقامشامخمعلم

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

مالی،واحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاهواحد امور مدیریت پروژه: همکار سازمانی های

مدیریتبودجهوتشکیالت

زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:



 ب( اطالعات مشمولین/ بهره برداران:

علمیدانشگاهمشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:اعضایهیأت

نفر700هرهبرداران:درحدودبرآوردتعدادمشمولین/ب

ریال5،000،000ظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:بازایهرنفرمبلغ

 

 :ج( جدول فعالیت ها

 تاریخ پایان تاریخ شروع نام فعالیت ردیف
واحد سازمانی و 

 فرد مسئول
 توضیحات

1
تصویبمبلغدر

کارگروه
ادارهرفاه01/07/139915/07/1399

2
هبهاعالممصوب

امورمالی
15/07/1399

ادارهرفاه


12/02/1400واریزبهحساب 3
مصادفباروزادارهرفاه

معلم

 

 د( برآورد هزینه ها:

 توضیحات مبلغ )میلیون ریال( عنوان هزینه ردیف

3،500هدیهروزمعلم

 جمع
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 ها: ( منابع تأمین مالی هزینهه

 توضیحات ریال( مبلغ )میلیون عنوان منبع ردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

 جمع



 و( سنجش رضایت بهره برداران:

 ردیف
سطح 

 رضایت
 درصد فراوانی فراوانی تجمعی فراوانی

درصد فراوانی 

 تجمعی

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

 توضیحات تکمیلی:
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 از طریق واحدهای دانشگاه توزیع شیر -11-5-4-11

 الف( اطالعات عمومی:

وغیرنقدینقدیوهایگروهخدمات:هدایا،کمکنوعپروژه:جاری

وتوزیعکاالهایمصرفیوبادوامتأمین

مشاغل دارندگان بین شیر توزیع پروژه: هدف

سالمتجسمانیوکاهشتأمینمشمولدرجهت

آثارجانبیمرتبطباماهیتمشاغل

تاریختصویبدرشورایسالمتورفاه:

شمارهنامهوتاریخابالغپروژه:تاریختصویبدرکارگروهتخصصی:

سازمانیهمکارپروژه:مدیریتامورمالی،هایواحدواحدسازمانیمسئولپروژه:ادارهرفاه

اداریواحدهامسئولینامور

زماناجرایپروژه:مکاناجرایپروژه:



 ب( اطالعات مشمولین/ بهره برداران:

مشخصاتمشمولین/بهرهبرداران:کارکنانمشمولدریافتوجهلباس)مشاغلمطرحدربخشنامه(

نفر194برآوردتعدادمشمولین/بهرهبرداران:

یرتازهدربینمشمولیندوباردرهفتهظرفیتپیشنهادیاجرایپروژه:توزیعش

 

 :هاتج( جدول فعالی

 نام فعالیت ردیف
تاریخ 

 شروع
 تاریخ پایان

واحد سازمانی و 

 فرد مسئول
 توضیحات

1

تهیهلیستومکاتبه

بامدیریتامورمالی

به وجه واریز برای

مشمولین حساب

)انجامشده(

انجامشده1399تیرماه

است

ادارهرفاهو

دیریتامورمالیم

بایستیسامانهسوفا

اطالعات اساس بر

فهرست شغلی

را مشمولین

بروزرسانینماید.

پیشنهاد- بنابر

ادارهرفاهباتوجهبه

تا کرونا شرایط

وجه ثانوی اطالع

مشمولین به شیر

شود.میپرداخت

2
پرداختماهیانه

وجوه
مدیریتامورمالیبهصورتماهیانه
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 برآورد هزینه ها:د( 

 توضیحات مبلغ )میلیون ریال( عنوان هزینه ردیف

450پرداختوجهشیر

 جمع



 ها: مالی هزینه تأمین( منابع ه

 توضیحات مبلغ )میلیون ریال( عنوان منبع ردیف

بودجهجاری1

بودجهعمرانی2

درآمداختصاصی3

مشارکتبهرهبرداران4

سایر5

 معج



 و( سنجش رضایت بهره برداران:

 درصد فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی تجمعی فراوانی سطح رضایت ردیف

خیلیکم1

کم2

متوسط3

زیاد4

خیلیزیاد5

 توضیحات تکمیلی:

 

 

 


