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  امور رفاهی کارکنان دانشگاهامور رفاهی کارکنان دانشگاه
 

 

ريزي منابع  متولي رسمي امور رفاهي كاركنان شاغل، اداره رفاه و تعاون مديريت نظارت و توسعه امور عمومي در معاونت توسعه مديريت و برنامه

 رفاه كاركنان دانشگاه عبارتند از:باشد. اهم اقدامات اين اداره در خصوص تأمين و ارتقاء  دانشگاه مي

 اي]حوزه اموال[ و انجام امور مرتبط: نظارت بر پرداخت حق بيمه واحدها  هاي بيمه انعقاد قرارداد بيمه تكميلي درمان و ساير رشته

به شركت بيمه، پيگيري نظرات و رسيدگي به شكايات كاركنان در خصوص بيمه مكمل و...

 نهادهاي قانوني(: دولت و سايرربط)هيأت عالي ذيسوي مراجعرفاهي اخذ شده ازتصميماتبامرتبط اجراي امورپيگيري و

دانشگاهكاركنان]شاغل[ارزاقبن،عدالت و سود متعلقه به آنهاسهام

 ي دانشگاهعلمو ليزينگ خودرو جهت اعضاي هيأتمسكنتسهيالتانجام امور

 الحسنه نان و دريافت وام قرضانداز كارك نامه افتتاح حساب پس صدور معرفي

 هاي علوم پزشكي مشهد و شيراز نامه جهت استفاده از مهمانسراي خزرآباد ساري و مهمانسراهاي دانشگاه صدور معرفي

 نامه براي متقاضيان  نام و صدور معرفي ها در شهر مشهد و برخي ديگر از شهرها و نيز ثبت هاي اقامتي و هتل انعقاد قرارداد با مجتمع

ستفاده از اين امكاناتا

 نياسر كاشان و...-زيارتي به مقصد شهرهاي مختلف كشور: قمصر-برگزاري تورهاي سياحتي

 اي و... انعقاد توافقنامه با مؤسسات ذينفع جهت استفاده اختياري كاركنان از خدمات زيارتي، تفريحي، بيمه

 كميلي درمان و...(اي ميزان رضايت كاركنان از خدمات رفاهي)بيمه ت ارزيابي دوره

 اآنهبراي تأمينريزي و اقدام بندي، برنامه جهت اولويتهاي مختلف كاركنان دانشگاه و شناسايي نيازهاي رفاهي گروهمطالعه

 سازمان مركزي و اعضاي هيأت كاركنان اوالد و پرداخت جوايز فرزندان ممتاز بههزينه مندي و كمك عائلههزينه برقراري كمك

برخي امور رفاهي كاركنان غيرهيأت علمي راساً  1385)مطابق تفويض اختيار به واحدهاي محيطي دانشگاه، از سال اهعلمي دانشگ

از طريق خود آنها انجام و اداره رفاه و تعاون صرفاً متصدي اين امور براي كاركنان سازمان مركزي و هيأت علمي دانشگاه است(
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 اماکن اقامتی ويژه کارکنان
كه طبق روال هر ساله اماكن متعلق به دانشگاه براي انجام  -8/6/90تا  10/5/90از تاريخ -ي كاركنان و مديران]به جز ايام ماه مبارك رمضاندو زائرسرا

تا اسفند هتل آپارتمان سيدالساجدين]در دوره آبان باشند[، هتل جم، هتل آپارتمان خادمان]در دوره فروردين تا مهر[، تعميرات و نظافت كلي تعطيل مي

جهت اقامت كاركنان دانشگاه قابل استفاده  1390در شهر مشهد و يك مجتمع اقامتي نيز در خزرآباد ساري]در دوره فروردين تا مهر ماه[ طي سال ماه[

 باشند. ( واجد مشخصات اماكن اقامتي ياد شده مي7-6( تا )7-1اند. جداول) بوده

 
 

 زائرسراي كاركنان -7-1جدول

 ركنان]مشهد[زائرسراي كا

 )متعلق به دانشگاه(

 آدرس و تلفن
 31، پالك 38مشهد، خيابان امام رضا 

 09123940680و  05118517860تلفن: 

 مشخصات
 متري( 75خوابه  2واحد) 6/ تعداد واحدها:  3تعداد طبقات: 

 نفر 6ظرفيت هر واحد: 

 امكانات
 مبلمان، فرش، تلويزيون، يخچال، آشپزخانه مجهز و

 گرمايش و سرمايش مناسبسيستم 

 شب 3روز و  4 طول مدت اقامت

 كليه كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي كاركنان هدف

 

 زائرسراي مديران  -7-2جدول

 زائرسراي مديران]مشهد[

 )متعلق به دانشگاه(

 آدرس و تلفن
 38، پالك 48مشهد، خيابان امام رضا 

 09123940680و  05118517860تلفن: 

 اتمشخص
 3تعداد طبقات: 

 متري( 145خوابه  3واحد  2 -متري 110خوابه  2واحد  1واحد) 3تعداد واحدها: 

 امكانات
 مبلمان، فرش، تلويزيون، يخچال، آشپزخانه مجهز و

 سيستم گرمايش و سرمايش مناسب

 روز شبانه 4 طول مدت اقامت

 رؤسا و مديران واحدهاي تابعه دانشگاه كاركنان هدف

 

 آپارتمان خادمان هتل -7-3لجدو

 آپارتمان خادمان]مشهد[ هتل

 )در اجاره دانشگاه(

 آدرس و تلفن
 102، بعد از چهارراه هفتم، پالك 36مشهد، خيابان امام رضا 

 09155175141و  05118550347-9تلفن: 

 واحد 8/ تعداد واحدها:  4تعداد طبقات:  مشخصات

 امكانات
 چال، آشپزخانه مجهز ومبلمان، فرش، تلويزيون، يخ

 سيستم گرمايش و سرمايش مناسب

 شب 3روز و  4 طول مدت اقامت

 كاركنان هدف
 كليه كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي

 سال گذشته[ 3]بر حسب اولويت عدم استفاده از زائرسرا در 
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 آپارتمان سيدالساجدين هتل  -7-4جدول

 آپارتمان سيدالساجدين]مشهد[ هتل

 اجاره دانشگاه()در 

 آدرس و تلفن
و  05118525542-3تلفن: ، 11پالك، 46مشهد، خيابان امام رضا 

09151239199  

 واحد 10/ تعداد واحدها:  5تعداد طبقات:  مشخصات

 امكانات
 مبلمان، فرش، تلويزيون، يخچال، آشپزخانه مجهز و

 سيستم گرمايش و سرمايش مناسب

 شب 3روز و  4 طول مدت اقامت

 كليه كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي كاركنان هدف
 

 مجتمع اقامتي خزرآباد -7-5جدول

 مجتمع

 ورزشي-فرهنگي-آموزشي

 ]خزرآباد[بهداشتصندوق رفاه دانشجويان وزارت 

 )در اجاره دانشگاه(

 آدرس و تلفن
روبروي به سمت دريا، جاده پالژهاي دولتي،  35مازندران، ساري، ميدان خزر، كيلومتر 

 بين پالژ نيروي انتظامي و ارتش روستاي طوقدار،

 شب 3روز و  4 طول مدت اقامت

 در اجاره دانشگاه بوده است. 1390واحد از اين مجتمع اقامتي از فروردين تا مهر  10توضيح: تعداد
 

 هتل جم  -7-6جدول

 هتل جم]مشهد[

 )در اجاره دانشگاه(

 آدرس و تلفن
 راه دارائي، خيابان جم)پاسداران( ميني، سهمشهد، خيابان امام خ

  09155142039و  05118590041-5تلفن: 

 واحد 7/ تعداد واحدها:  4تعداد طبقات:  مشخصات

 امكانات
 مبلمان، فرش، تلويزيون، يخچال، آشپزخانه مجهز و

 شام رايگان-ناهار-صبحانهسيستم گرمايش و سرمايش مناسب، 

 شب 3روز و  4 طول مدت اقامت

 كليه كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي كاركنان هدف
 

 توافقنامه بيمه تكميلی
هاي اموال  اي مابين اداره رفاه با شركت بيمه ايران جهت استفاده اختياري كاركنان از بيمه مكمل درمان و نيز خدمات بيمه توافقنامه بيمه 1390در سال 

 ( آورده شده است.7-7هاي مكمل درمان و اموال در جدول) زه بيمهمنعقد گرديد. عملكرد بيمه ايران در حو
 1390سال  -هاي اموال  هاي مكمل درمان و بيمه بيمه -7-7جدول

 تعداد/مبلغ عنوان رديف

1 
 بيمه

 تكميلي درمان

 افراد زير پوشش بيمه مكمل درمان
 نفر 18892 ]به شمول افراد تحت تكفل كاركنان[

 مورد  682هاي بيمارستاني صدور معرفينامه

 ريال  14،280،788،089هاي درمان كل پرداختها بابت هزينه

2 
 هاي بيمه

 اموال

 مورد 800نامه شخص ثالث صدور بيمه

897 

 مورد

 مورد 177اتومبيل نامه بدنه صدور بيمه
 نامه مسئوليت صدور بيمه

 مورد 326پزشكان و مدير فني بيمارستان(پيرا اي پزشكان، ليت حرفهمسئو)

 مورد 180سوزي نامه آتش صدور بيمه
است. 1390لغايت انتهاي سال  [1390]آغاز اجراي توافقنامه بيمه تكميلی سال ها مربوط به دوره زماني ابتداي تير ماه : آمار اين شاخص 
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 ارائه شدهخدمات رفاهی 

 است. شدهارائه(7-8)جدول در1390سالطيط اداره رفاه دانشگاهرفاهي ارائه شده توسآمار خدمات
 

 1390سال  -حجم خدمات رفاهي ارائه شده  -7-8 جدول

 تعداد عنوان

 خانوار[ 445نفر] 1844 استفاده از زائرسراي كاركنان]مشهد[

 خانوار[ 80نفر] 285 استفاده از زائرسراي مديران]مشهد[

 خانوار[ 1025نفر] 3416 استفاده از هتل جم]مشهد[

 خانوار[ 443نفر] 2366 آپارتمان خادمان]مشهد[ استفاده از هتل

 خانوار[ 391نفر] 1808 آپارتمان سيدالساجدين]مشهد[ استفاده از هتل

 خانوار 45 معرفي به مهمانپذيرهاي طرف قرارداد با دانشگاه در ساير استانها

 خانوار[ 407نفر] 1870 خزرآباد[وزارت بهداشت]ورزشي -فرهنگي-آموزشيمجتمع استفاده از 

 خانوار[ 262نفر] 1026 نياسر-استفاده از تور سياحتي كاشان

 مورد 1365 مندي و اوالد]برقراري و كسر[ هزينه عائله انجام مكاتبات در خصوص كمك

 مورد 2 فوتهزينه پرداخت كمك

 مورد 17 ازدواجهزينه پرداخت كمك

 مورد 161 دان ممتاز به پرسنل سازمان مركزيپرداخت جوايز فرزن

 مورد 85 علمياعضاي هيأتمسكنانجام امور وام

 مورد 87 انجام امور ليزينگ خودرو اعضاي هيأت علمي

 نفر 25550 پرداخت ارزاق ماه رمضان

 ارائه خدمات نگهداري كودكان خردسال در مهدكودك

 به پرسنل سازمان مركزي]پرديس همت[

مورد 13شيرخوار

50 

مورد

مورد 10نوپا

مورد 12نوباوه

مورد 15كودكستان
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 هاي عمرانی پروژه

 :]بازسازي و زيباسازي مهدکودك دانشگاه]پرديس همت

از بنا به گزارش تهيه شده از وضعيت مهدكودك پرديس همت دانشگاه و همچنين نتايج نظرسنجي از والدين و مربيان در خصوص ميزان رضايت 

بر خدمات اين واحد كه به شناسايي كمبودها و مشكالت آن منجر و در گزارش مذكور انعكاس يافت پيشنهاداتي جهت رفع اين موارد مطرح گرديد و 

مستان اين اساس، برنامه بازسازي و ساماندهي مهدكودك با توجه به اولويتهاي پيشنهادي از سوي مديران، مسئولين مهدكودك و والدين كودكان در ز

گير ديوارها و كاغذ ديواري، ساماندهي محوطه بازي بيروني و برخي خدمات  پوشها، نصب ضربه طراحي و به اجرا درآمد. تعويض كف 1390سال 

 عمراني ديگر از جمله موارد انجام گرفته در طرح بازسازي مورد اشاره است.

 :بازسازي و ساماندهی مجتمع فرهنگی اقامتی رامسر

متر مربع و واقع در جاده اصلي تنكابن به رامسر)نرسيده به دو  5/13847زميني به مساحت  خدمت كاركنان در رامسر كه مستقر در ضمنمركز آموزش 

واسطه مصوبه ب واحد آپارتمان مسكوني است. با توجه به اينكه 2كانكس و  10باشد داراي  ( مي115راهي كتالم، روبروي اورژانس 

و قرارگيري زر اجرايي آزادسازي حريم ساحلي درياي خنامه ينئآدر خصوص تصويب  وزيرانمحترم هيئت  4/6/1388 - هـ40102/ت114355

متري  60سازمان حفاظت محيط زيست ديوارهاي سمت ساحل را تا حريم  1389متري دريا، در تير ماه سال  60حريم  اخلداين مركز  هاي كانكس

به منظور ايجاد مكاني آرام و دلنشين براي استفاده پرسنل در امر كاربري آموزشي از اين رو  مكن گرديده بودها غيرم تخريب نموده و استفاده از كانكس

پيشنهادات و همچنين رفاهي، تعمير و بازسازي اين مركز نيز در برنامه قرار گرفت. پس از اتخاذ تصميم در اين زمينه توسط مديران محترم و بر اساس 

آغاز و در اواخر اسفند ماه همزمان با بازديد مديران محترم امور عمومي و سرمايه  5/12/1390ي و تجهيز اين مركز از تاريخ مطروحه، عمليات بازساز

 جهت پذيرايي و اسكان همكاران محترم دانشگاه بهره برد. 1391انساني دانشگاه پايان پذيرفت تا بتوان از آن در نوروز 

ها و  ها، كانكس آميزي نرده ها و محوطه؛ رنگ و تجهيز اين مركز عبارتست از: شستشو و نظافت اوليه كانكس عمليات انجام گرفته در طرح بازسازي

گرمكن، بخاري و يخچال[؛  كشي آب؛ تعمير و سرويس تأسيسات گرمايش و سرمايش]آب ها؛ نصب تانكر آب مجزا براي هر كانكس و لوله آبگرمكن

ها از قبيل لوازم آشپزخانه، ميز و صندلي،  زي فضاي سبز محوطه؛ خريد لوازم و تجهيزات مورد نياز كانكستعويض المپهاي روشنايي محوطه؛ زيباسا

تلويزيون، پكيج ملزومات مصرفي و خوراكي)آب معدني/قند و چاي/نمك/حوله/سفره/دستمال كاغذي و دستمال سفره/كبريت/دمپايي/مواد 

 اهنماي مجتمع اقامتي و اماكن تفريحي رامسر و... .شوينده/پكيج پذيرايي(؛ تهيه پكيج خير مقدم و ر

 

 نظرسنجی درباره کيفيت خدمات رفاهی
ها به  طراحي فرمهاي نظرسنجي و توزيع آن در بين كاركنان جهت اطالع يافتن از نظرات آنها در خصوص خدمات رفاهي و ارائه گزارش اين نظرسنجي

توان به اين موضوعات اشاره داشت: ارزاق ماه رمضان، بيمه  بوده است كه از آن جمله مي 1390در سال هاي اين اداره  مسئولين مربوطه، از جمله برنامه

 نياسر، نظرسنجي از والدين و مربيان مهدكودك و همچنين كيفيت خدمات اقامتي در مشهد و ساري.-تكميلي درمان، تور كاشان
 

 


