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ريزی منابع  كاركنان شاغل، اداره رفاه و تعاون مديريت نظارت و توسعه امور عمومی در معاونت توسعه مديريت و برنامه رسمی امور رفاهیمتولی 

 رفاه كاركنان دانشگاه عبارتند از: یباشد. اهم اقدامات اين اداره در خصوص تأمين و ارتقا دانشگاه می

 

 ای]حوزه اموال[ و انجام امور مرتبط: نظارت بر پرداخت حق بيمه واحدها به شركت بيمه،  های بيمه مان و ساير رشتهانعقاد قرارداد بيمه تكميلی در

.غيره پيگيری نظرات و رسيدگی به شكايات كاركنان در خصوص بيمه مكمل و

 عدالت و سود  نهادهای قانونی(: سهام و سايردولت  ربط)هيأتذيعالی  سوی مراجع رفاهی اخذ شده از تصميمات مرتبط با اجرای امور پيگيری و

.دانشگاه كاركنان]شاغل[ ارزاق بن ،ها آنمتعلقه به 

 علمی دانشگاه و ليزينگ خودرو جهت اعضای هيأت مسكن تسهيالت انجام امور.

 اركنان دانشگاهبه كها و مؤسسات اعتباری  توسط بانكانجام امور پرداخت تسهيالت بانكی و نامه  در قالب تفاهم سازی ظرفيت.

 الحسنه انداز كاركنان و دريافت وام قرض پسصندوق افتتاح حساب برای نامه  صدور معرفی.

 های علوم پزشكی مشهد و شيراز نامه جهت استفاده از مهمانسرای خزرآباد ساری و مهمانسراهای دانشگاه صدور معرفی.

 نامه برای متقاضيان استفاده از اين  نام و صدور معرفی د و برخی ديگر از شهرها و نيز ثبتها در شهر مشه های اقامتی و هتل انعقاد قرارداد با مجتمع

.امكانات

 غيره نياسر كاشان، همدان و-زيارتی به مقصد شهرهای مختلف كشور: قمصر-برگزاری تورهای سياحتی.

 غيره ای و ی، تفريحی، بيمهانعقاد توافقنامه با مؤسسات ذينفع جهت استفاده اختياری كاركنان از خدمات زيارت.

 (غيره ای ميزان رضايت كاركنان از خدمات رفاهی)بيمه تكميلی درمان و ارزيابی دوره.

 ها آن برای تأمين ريزی و اقدام بندی، برنامه جهت اولويت های مختلف كاركنان دانشگاه و شناسايی نيازهای رفاهی گروه مطالعه.

 كاركنان سازمان مركزی  اوالد و پرداخت جوايز فرزندان ممتاز به هزينه مندی و كمك عائله هزينه كمك انجام مكاتبات الزم در خصوص برقراری

ساً از أبرخی امور رفاهی كاركنان غيرهيأت علمی ر 1385مطابق تفويض اختيار به واحدهای محيطی دانشگاه، از سال ]و اعضای هيأت علمی دانشگاه

 .[و تعاون صرفاً متصدی اين امور برای كاركنان سازمان مركزی و هيأت علمی دانشگاه استانجام و اداره رفاه  ها آنطريق خود 

 

 
ميرات و نظافت كلی كه طبق روال هر ساله اماكن متعلق به دانشگاه برای انجام تع -31/05/91تا  29/04/91از تاريخ -به جز ايام ماه مبارك رمضان]زائرسرای كاركنان و مديراندو 

مجتمع اقامتی خزرآباد  ؛[ در شهر مشهدماه آپارتمان مرواريد]اسفند هتل آپارتمان سيدالساجدين]فروردين تا آبان[، [، هتل جم، هتلباشند تعطيل می

قابل استفاده  امت قبلیاق بر حسب اولويت عدمجهت اقامت كاركنان دانشگاه  1391طی سال  مجتمع اقامتی رامسرنيز ساری]فروردين تا مهر[ و 

در  1391الزم به ذكر است كه برای سال  باشند. می 1391طی سال  اماكن اقامتی يادشدهو ظرفيت واجد مشخصات  7-7تا  7-1 جداول اند. بوده

 .افزوده شدهتل جم قابل استفاده واحد بر واحدهای اقامتی  8به تعداد چارچوب انعقاد يك قرارداد جديد 
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 رسرای كاركنانزائ -7-1 جدول

 زائرسرای كاركنان]مشهد[

 )متعلق به دانشگاه(

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

 09123940680و  05118517860تلفن: 

 مشخصات
 [متری 75خوابه  2]واحد 6/ تعداد واحدها:  3تعداد طبقات: 

 نفر 6ظرفيت هر واحد: 

 امكانات
 ال، آشپزخانه مجهز ومبلمان، فرش، تلويزيون، يخچ

 سيستم گرمايش و سرمايش مناسب

 شب 3روز و  4 طول مدت اقامت

 كليه كاركنان رسمی، پيمانی و قراردادی كاركنان هدف

 

 زائرسرای مديران -7-2جدول 

 زائرسرای مديران]مشهد[

 )متعلق به دانشگاه(

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

 09123940680و  05118517860تلفن: 

 مشخصات
 3تعداد طبقات: 

 [متری 145خوابه  3واحد  2 - متری 110خوابه  2واحد  1]واحد 3تعداد واحدها: 

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

 سيستم گرمايش و سرمايش مناسب

 روز شبانه 4 طول مدت اقامت

 واحدهای تابعه دانشگاهرؤسا و مديران  كاركنان هدف

 هتل جم -7-3 جدول

 هتل جم]مشهد[

 )در اجاره دانشگاه(

 آدرس و تلفن
 راه دارائی، خيابان جم)پاسداران( مشهد، خيابان امام خمينی، سه

  09155142039و  05118590041-5تلفن: 

 واحد 8/ تعداد واحدها:  4تعداد طبقات:  مشخصات

 امكانات
 ،يون، يخچال، آشپزخانه مجهزمبلمان، فرش، تلويز

 سه وعده غذای رايگان و سيستم گرمايش و سرمايش مناسب

 شب 3روز و  4 طول مدت اقامت

 كليه كاركنان رسمی، پيمانی و قراردادی كاركنان هدف

 آپارتمان سيدالساجدين هتل -7-4 جدول

 آپارتمان سيدالساجدين]مشهد[ هتل

 )در اجاره دانشگاه(

 آدرس و تلفن
 11، پالك46مشهد، خيابان امام رضا 

  09151239199و  05118525542-3تلفن: 

 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

 رسمی، پيمانی و قراردادی كليه كاركنان كاركنان هدف
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 آپارتمان مرواريد هتل -7-5 جدول

 آپارتمان مرواريد]مشهد[ هتل

 )در اجاره دانشگاه(

 آدرس و تلفن
 17 خمينی امام ،خيابان امام خمينی)ره( ،چهارراه مدرس ،خيابان خسروی ،فلكه آب ،مشهد

 05118699754-5تلفن: 

 واحد 12: / تعداد واحدها 4تعداد طبقات:  مشخصات

 سيستم گرمايش و سرمايش مناسب مبلمان، فرش، تلويزيون، يخچال، آشپزخانه مجهز و امكانات

 شب 3روز و  4 طول مدت اقامت

 كليه كاركنان رسمی، پيمانی و قراردادی كاركنان هدف
 

 مجتمع اقامتی خزرآباد -7-6 جدول

 مجتمع

 ورزشی-فرهنگی-آموزشی

 زارت بهداشت]خزرآباد[صندوق رفاه دانشجويان و

 )در اجاره دانشگاه(

 آدرس و تلفن
جاده پالژهای دولتی،  به سمت دريا، 35مازندران، ساری، ميدان خزر، كيلومتر 

 بين پالژ نيروی انتظامی و ارتش روبروی روستای طوقدار،

 شب 3روز و  4 طول مدت اقامت

 در اجاره دانشگاه بوده است. 1391ن تا مهر واحد از اين مجتمع اقامتی از فروردي 12 توضيح: تعداد
 

 مجتمع اقامتی كاركنان رامسر -7-7 جدول

 مجتمع اقامتی كاركنان 

 ]رامسر[ 

 )متعلق به دانشگاه(

 آدرس و تلفن
 ،كيلومتری رامسر 5جنب تابلوی ، نرسيده به دو راهی كتالم ،جاده اصلی تنكابن به رامسر

 01925243135تلفن:  115روبروی اورژانس

 كانكس  10 مشخصات

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

 سيستم گرمايش و سرمايش مناسب

 شب 3روز و  4 طول مدت اقامت

 كليه كاركنان رسمی، پيمانی و قراردادی كاركنان هدف
 

 .دهد را نشان می 1391ر دانشگاه طی سال زيارتی در اختيا-آمار استفاده كاركنان از اماكن اقامتی سياحتی 7-8جدول 
 1391سال  طی استفاده از خدمات اقامتی توسط كاركنان -7-8جدول 

 تعداد مكان مورد استفاده

 زائرسرای كاركنان]مشهد[
 نفر 2402

 خانوار[ 491]

 زائرسرای مديران]مشهد[
 نفر 363

 خانوار[ 67]

 هتل جم]مشهد[
 نفر 4112

 خانوار[ 1040]

 رتمان مرواريد]مشهد[آپا هتل
 نفر 372

 خانوار[ 70]

 آپارتمان سيدالساجدين]مشهد[ هتل
 نفر 3420

 خانوار[ 657]

 ورزشی وزارت بهداشت]خزرآباد[-فرهنگی-مجتمع آموزشی
 نفر 4286

 خانوار[ 810]

 مجتمع اقامتی رامسر
 نفر 2471

 خانوار[ 519]

 خدمات اقامتیمجموع استفاده از 
 نفر 17426

 نوار[خا 3654]
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های اموال  ای مابين اداره رفاه با شركت بيمه ايران جهت استفاده اختياری كاركنان از بيمه مكمل درمان و نيز خدمات بيمه توافقنامه بيمه 1391در سال 

 ورده شده است.آ 7-9 های مكمل درمان و اموال در جدول منعقد گرديد. عملكرد بيمه ايران در حوزه بيمه

 

 
 1391سال  طی به كاركنان اموالو های مكمل درمان  بيمهخدمات  -7-9 جدول

 تعداد عنوان رديف

1 

 بيمه

 تكميلی

 درمان

 مكمل درمان "ای نقره"بيمه صدور كارت 
 ]مختص كاركنان غيرايثارگر[

 نفر 18322
 [نفر تبعی 10086-نفر اصلی 8236]

 درمانمكمل  "طاليی"صدور كارت بيمه 
 ]مختص كاركنان ايثارگر[

 نفر 1593

 [نفر تبعی 1084-اصلینفر  509]

 نفر 19915 كل

2 
 های بيمه

 اموال

 مورد 285 بدنه(-نامه اتومبيل)شخص ثالث صدور بيمه

 مورد 427
 نامه مسئوليت صدور بيمه

 [پيراپزشكان و مدير فنی بيمارستان ای پزشكان، ليت حرفهمسئو]
 مورد 52

 مورد 90 * ساختمان سوزی نامه آتش ور بيمهصد
 است. 1391[ لغايت انتهای سال 1391 سالای  مرداد ماه]آغاز اجرای توافقنامه بيمه مربوط به دوره زمانی ابتدایاين حوزه عملكرد : آمار 

تجميعی اولين نامه  بيمهدر قالب  1391طی سال برخی واحدهای دانشگاه ای برسوزی  های آتش نامه بيمههای دانشگاه، خريد  با عنايت به تعداد نسبتاً زياد ساختمان *: 

 .گرفته استصورت  (First Loss)خسارت
 

 

 

  
بانك ملت و همچنين وام  ميليون ريالی[ 40و  6]الحسنه ضروری و قرض ميليون ريالی[ 60و  20]انجام امور پرداخت وام خريد كاالی مصرفی

به اداره رفاه واگذار گرديد كه آمار ارائه اين خدمات به كاركنان  1391الحسنه مهر ايران از ابتدای شهريور  بانك قرض ميليون ريالی[ 50]الحسنه ضقر

 قابل مشاهده است. 7-10ماه انتهايی سال قبل در جدول  7طی 
 

 1391سال  طی انجام امور پرداخت وام به كاركنان -7-10جدول 

 تعداد نوع وام

 بانك ملت
 2191 خريد كاالی مصرفی

 741 الحسنه ضروری قرض

 1787 الحسنه قرض الحسنه مهر ايران بانك قرض

 4719 كل
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د كه به صورت شود مواردی نيز هستن ای همچون اماكن اقامتی، بيمه و وام كه عموماً هر ساله برای كاركنان در نظر گرفته می به جز خدمات رفاهی

 ذكر شده است. 7-11در جدول  1391گردند. آمار اين دست خدمات طی سال  ريزی و ارائه می موردی برنامه
 

 1391سال  طی خدمات رفاهی متفرقه و موردی -7-11جدول 

 تعداد عنوان رديف

 تورهای مسافرتی برگزاری 1

 تور سياحتی كاشان]نياسر[
 نفر 722

 خانوار[ 171]

 * حتی همدان]غار عليصدر[تور سيا
 نفر 860

 خانوار[ 217]

 فقره 52401 ارزاق ماه رمضان]دو نوبت[تأمين و توزيع  2

 مورد 161 پرداخت جوايز فرزندان ممتاز به پرسنل سازمان مركزی 3

 مورد 1485 مندی و اوالد پرسنل سازمان مركزی هزينه عائله مكاتبه جهت برقراری/حذف كمك 4

 مورد 20 هزينه فوت و ازدواج پرسنل سازمان مركزی ت پرداخت كمكمكاتبات جه 5

 مورد 28 پذيرهای طرف قرارداد دانشگاه در ساير استانها معرفی به مهمان 6

7 

 نگهداری كودكان خردسال

 سازمان مركزی [پرديس همت]پرسنل

 در مهدكودك

 مورد 14 شيرخوار

53 

 مورد

 مورد 14 نوپا

 مورد 10 نوباوه

 مورد 15 كودكستانی

 اجرا شد. 1391تور سياحتی غار عليصدر]همدان[ برای نخستين بار در سال   *

 

  
 گيرد مواردی نيز در اين حوزه هستند كه از طريق اداره صورت می ها آنهيأت علمی كه رأساً از طريق واحدهای متبوع  یبه جز برخی امور رفاهی اعضا

 یمورد امور ليزينگ خودرو اعضا 6مورد امور وام مسكن و  74مجموعاً  1391در سال  .غيره وام مسكن، ليزينگ خودرو وپرداخت : شود رفاه انجام می

 .هيأت علمی توسط اداره رفاه انجام شده است
 

 م اينترنتی متقاضيان بيمه تكميلینا ثبت( 1-و

سايت دانشگاه انجام از طريق نام متقاضيان بيمه تكميلی به صورت اينترنتی  ثبت 1391مداری، از سال  كيفيت خدمات و مشتری یدر راستای ارتقا

 اند از: گرفت. اهداف مدنظر اين طرح عبارت بوده

  توسعه نظام فناوری اطالعات با استقرار نظام جامع اطالعات "ريزی منابع دانشگاه در جهت  های معاونت توسعه مديريت و برنامه استراتژی 2اجرای بند

  "[برنامه پنجم 46ماده ]شدن كليه امور Paperlessه خدمات به ارباب رجوع به صورت الكترونيك و ئمديريت ارا

  در سيستم  دگان به رابطين رفاهی واحدهاكنن نام به دليل محدوديت زمانی و حجم زياد مراجعه يند ثبتآفرانجام جلوگيری از بروز خطا در ثبت اطالعات و

 نام دستی ثبت

  به  ها آنارسال به موقع نام با هدف  در كوتاهترين زمان پس از پايان مهلت ثبتليست و اطالعات اسامی متقاضيان بيمه تكميلی فراهم آمدن امكان تهيه

 بيمه درمان های جهت صدور كارتتوسط اداره رفاه و تعاون گر  شركت بيمه

 قابل استفادهو طرحهای بيمه تكميلی در خصوص مفاد قرارداد نام  از طريق سايت و سيستم ثبتكاركنان رسانی صحيح به  عاطال 

 بنا بر نتايج نظرسنجی انجام شده، اين طرح منجر به افزايش رضايت پرسنل گرديده است.
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 اداره رفاه و تعاوندر  "واحد بيمه" اندازی راه( 2-و
 نام متقاضيان انواع بيمه، برای ثبتگر  پيگيری مسائل و مشكالت احتمالی كاركنان و شركت بيمه و ای دانشگاه نجام كليه امور بيمها يتاين واحد مسئول

هدف محوری از اين طرح  .دار است را عهده غيره،و خسارتهای اموال، پرداخت  نامه صدور بيمهدرمان،  های نامه معرفیكارت بيمه تكميلی و صدور 

 درمان و بيمه حوادث(،تكميلی ای شامل بيمه اشخاص)بيمه  بر اساس اين طرح ارائه كليه خدمات بيمهای در سطح دانشگاه بوده است  امور بيمهتجميع 

های مسئوليت)مسئوليت عمومی و  بيمههمچنين سوزی( و  های اموال)بيمه شخص ثالث و بدنه خودروهای دولتی و شخصی كاركنان و بيمه آتش بيمه

توان به  پذيرد. از مزايای اجرای اين طرح می گر صورت می آسانسور( در قالب يك قرارداد با شركت بيمه و ای پزشكان و پيراپزشكان ليت حرفهمسئو

:موارد ذيل اشاره نمود

 نعقاد يك قرارداد ااز طريق در سطح دانشگاه ها و خسارات و همچنين اعمال تخفيفات  سازی شكل و نحوه ارائه خدمت، پرداخت هزينه همسان

اموال، اشخاص و مسئوليتهای  بيمهجامع در زمينه 

 حق بيمهمناسب نرخ پرداخت ضمن  تشخيصی و درمانیكيفيت ارائه خدمات  یو ارتقا ها افزايش پوشش هزينه 

  گر با شركت بيمه حجم ريالی قراردادبه پشتوانه اموال  های بيمهبرای خريد برخورداری از تخفيفات گروهی امكان 

 

در راستای توسعه كمی و كيفی امكانات رفاهی  ودرصدی پرسنل از خدمات رفاهی  70به منظور كسب رضايت  1391سال برای مطابق برنامه مصوب 

 است: انجام پذيرفتهاقدامات ذيل 

 
  كشی و  )نرده ، پاركينگ و نيز ساخت محوطههنفر 100ك سالن همايش واحد اقامتی جديد، ي 9عمليات عمرانی به منظور ايجاد  1391طی سال

در جريان بوده كه اين عمليات % از ظرفيت مجتمع مذكور 100برداری  با هدف بهرهها در مجتمع اقامتی رامسر  همچنين بهسازی كانكس (؛مانند آن

( نيز همچنان تداوم دارد.1392در سال جاری)

 احداث عمليات عمرانی  1390سال انتهای مهدكودك پرديس همت، در قبلی ساختمان  1390ه و در ادامه بازسازی سال ريزی انجام شد بنابر برنامه

حضور با  1391اسفند  22در تاريخ و يك سال به طول انجاميد وارد فاز اجرايی گرديد كه اين عمليات  ساختمان جديد مهدكودك پرديس همت

ريزی منابع[ و جمعی ديگر از مديران و كاركنان دانشگاه  دكتر بيگلر]معاون توسعه مديريت و برنامه، [اهدانشگ]رياست محترم وقت دكتر منصوری

های الزم جهت احداث مهدكودك در اين ساختمان رعايت شده و از داستانداربرداری قرار گرفت. الزم به ذكر است كه تمامی  و مورد بهره افتتاح

.استتمان قبلی سه برابر ساخدر حدود زيربنا، نظر 


