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 :تعاریف 

 واگذار می گردد. سکونت اعضای محترم غیرهیات علمی شاغل برای اریدر اخت دانشگاهاست که از طرف  یاخانه یخانه سازمان :خانه سازمانی 

 :عیت رسمی، پیمانی و قراردادی استنیروی انسانی غیرهیات علمی شاغل در موسسه در یکی از سه وض "عضو"منظور از  عضو. 

 :شرایط اعطا خانه سازمانی 

ه وی بخانه سازمانی  ،براساس امتیازات مکتسبه، مطابق موارد اعلام شده در همین دستورالعملبنا بر درخواست کتبی عضو و پس از بررسی در کمیته رفاهی و   -1ماده

 تعلق می گیرد.

 شرایط اعضای دارای درخواست:

  عضو باید متاهل باشد.-2ماده

 .یه از مراجع ذیصلاح باشد( )عضو مونث باید دارای تایید عضو باید سرپرست خانواده باشد-3ماده

 دانشگاه. هیات رسیدگی به تخلفات اداریدر  قطعی رای عدم وجود-4ماده

 درخواست خانه سازمانی عضو امکان پذیر می باشد.بررسی در موارد خاص به تشخیص کمیته رفاهی دانشگاه امکان : تبصره

 عضو یا همسر ایشان نباید دارای منزل مسکونی باشند. -5ماده

بدیهی است هر زمان  ،گیردبه او تعلق نمی 62/26/2831 ، خانه سازمانی مصوبه هیأت امناء مورخ همسر وی دارای منزل مسکونی باشد و یا عضودر صورتیکه 

شناسی نرخ کار) کارشناسی کامل که مشخص گردد عضو از ابتدای سکونت این تبصره را نقض نموده است علاوه بر ضرورت تخلیه ظرف مدت یکماه، اجاره بهای

 از حقوق وی کسر خواهد گردید و عضو حق اعتراض نخواهد داشت. سازمانی برای ماه های حضور در خانه (روز

ماه از تاریخ خرید)قولنامه( 23حداکثر ظرف مدت مانی صاحب خانه گردد، ساز مسکونی منازل از استفاده مجاز سکونت در مدت ضمن عضو که صورتی در  :تبصره          

ور برای ماه های حض (شده به روز)اجاره بهای کامل کارشناسی موظف به تخلیه می باشد و در صورت عدم اطلاع به دانشگاه و عدم رعایت این تبصره برابر 

 و عضو حق اعتراض نخواهد داشت. از حقوق وی کسر خواهد گردیداز تاریخ خرید)قولنامه(  در خانه 

 .باشدمی ممنوع مجدد پذیرش و نماید استفاده سازمانی هایخانه از تواندمی( ساله سه حداکثر دوره) نوبت یک برایاز اعضا  یک هر -6ماده

 باشد.میپذیر  خدمت در دانشگاه بوعلی سینا امکان تا زمان اشتغال به صرفاًهای سازمانی از خانه استفاده -7ماده

 .گیرد در صورتیکه میزان سنوات عضو تا زمان بازنشستگی کمتر از یکسال باشد خانه سازمانی به ایشان تعلق نمی-1تبصره

از زمان  از قبل، موظف به تخلیه ظرف مدت شش ماه و در صورت سکونت گیرد تعلق نمی عضوخانه سازمانی به اداری، آموزشی یا...( در دوره ماموریت)-2تبصره

 .(نیاز به تخلیه نخواهد بود و کل دوره ماموریت کمتر از شش ماه باشد ،سکونت قبل از شروع ماموریت ی کهدر صورت) می باشد شروع ماموریت

از قبیل انتقال، بازنشستگی، انفصال، استعفاء، اخراج، تغییر شغل، تعلیق و غیره و  با دانشگاه قطع گردد هر علتیه برابطه استخدامی عضو  در صورتیکه-3تبصره

 دانشگاهده تحویل نماین جلسهآنرا تخلیه و برابر صورت ماهدو مدت باید حداکثر ظرف  بنا به قوانین بالادستی دولت از اختیار دانشگاه خارج گرددیا خانه سازمانی 

 .یین نامه عمل خواهد شدآاین  21در غیر اینصورت مطابق ماده  بنماید )اداره خدمات دانشگاه(

 نباید بیشتر از سه سال باشد.سکونت،  دتم کل از تاریخ فوت میباشد و در هر حال شش ماه ،مهلت تخلیه برای خانواده او ،نمودن عضو فوت در صورت-4تبصره

 اقامت و باشد سال طی در خانواده با و (مستمر محسوب نمی گردد استفاده نکنددر اختیار  حداکثر تا دو ماه از خانه)چنانچه مستمر باید عضو سکونت -8ماده

 کارشناسی کامل علاوه بر ضرورت تخلیه ظرف مدت یکماه، اجاره بهایدر صورت عدم رعایت این تبصره  .مجاز نیست سال خاص فصول در و مقطعی بصورت

 از حقوق وی کسر خواهد گردید و عضو حق اعتراض نخواهد داشت. غیر مستمر( )بصورترای ماه های حضور در خانهب )به روز شده(

 شاخص های امتیاز بندی : -9ماده

 توضیحات سقف امتیاز امتیاز هر مورد عنوان شاخص ردیف

  62 2 )در حکم کارگزینی( سنوات خدمت قابل قبول 2

  21 8 فرزند 6

8 
وضعیت 

 ایثارگری

  21 2 ماه حضور در جبهه های حق علیه باطل 2هر 

  21 2 درصد جانبازی ۵هر 

  21 2 ماه اسارت آزادگان 2هر 

  4 4 فرزند شهید

 =Y(X-70)22/30* 66  بر اساس فرمول سال منتهی به درخواست ۵میانگین امتیاز ارزشیابی  4
 سال است۵میانگین ارزشیابی Xو     امتیاز ارزشیابی= Yتوضیح:  

 5دکتری= - 4ارشد= -  3لیسانس= -  2فوق دیپلم= -  1دیپلم= -  5.5=زیر دیپلم ۵  مدرک تحصیلی ۵

  211  مجموع

 های سازمانینامه مربوط به شرایط و ضوابط واگذاری موقت خانهآئین

 دانشگاه بوعلی سینا اعضاء غیرهیات علمی

 



 

2 
 

 

 به جهت مساعدت در صورتیکه عضو و یا هر یک از اعضای تحت تکفل ایشان دارای بیماری خاص و صعب العلاج باشند)در صورت تایید از مراجع ذیصلاح( :1تبصره

 برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد.درصد امتیاز کل ۵

 در نظر گرفته خواهد شد.در صورت تساوی امتیاز بین اعضای دارای درخواست، شاخص های دیگری به تشخیص کمیته رفاهی دانشگاه -2تبصره

 و مربوطه تعهدنامه امضاء و قرارداد عقد و )مندرج در این آیین نامه( سازمانی های خانه ضوابط و شرایط با آشنایی و مربوطه واحد تعیین از پس عضو -15 ماده

 .گیردمی تحویل را نظر مورد خانه است رسیده دانشگاه رفاهی ستاد تصویب به که تعهدات اجرای حسن ودیعه عنوان به مبلغی پرداخت

 ،و تغییر در قسمت های داخلی و یا واگذاری کلی یا جزئی خانه سازمانی را به غیر ندارد سازمانیخانه های خارجی  گونه تغییری در قسمتحق هیچ عضو -11 ماده 

 .با اخذ مجوز از دفتر طرح های عمرانی و اداره خدمات دانشگاه امکان پذیر می باشد

طبق جدول ذیل هر ساله تعیین  2پایه سال اقامت، براساس درصدی از کل حقوق )مبلغ انتهای حکم( کارشناس  8های سازمانی در طی خانه بهای اجاره-12 ماده

 خواهد گردید.

 سـال                                                                                     

 سازمانی هایخانه 
 سوم دوم اول

 متر مربع( 226، اعیانی 614مربع دو خوابه )مساحت  -ویلایی
   

 متر مربع( 11، اعیانی 261یک خوابه )مساحت مربع  -ویلایی
   

 

و وی موظف است در هنگام تحویل خانه سازمانی مفاصا  است سازمانی هایخانه از کنندگان استفاده بعهده گاز تلفن، برق، آب، مصرف بهای پرداخت -13ماده 

 هایدریافت سایر یا و حقوق از را مذکور وجوه به تشخیص خود پرداخت عدم صورت در تواندمی دانشگاه و را نیز به اداره خدمات تحویل نماید حساب مربوطه

 .نماید پرداخت مذکور هایبدهی بابت و کسر کننده استفاده

انگاری هلس یا مراقبت عدم اثر در که است خساراتی جبران مسئول صورت این غیر در و باشدمی استفاده مورد خانه از نگهداری و حفظ به موظف عضو -14ماده 

نسبت به جبران خسارات اقدام و هزینه آن را از حقوق یا دستمزد  شود و در صورتی که رأساً اقدام به ترمیم خسارات یا خرابی ننماید دانشگاه،به خانه وارد می

میرات آمیزی، تعگیری، رنگیرات جزئی از قبیل لکهتعمضمنا  شود.های وی از طریق امور مالی دانشگاه کسر و به حساب مربوطه واریز می ماهانه و سایر دریافت

ها و آبروها و تأسیسات بهداشتی، انداختن شیشه و برقی )کلید و پریز و ...( و رفع معایب و ناودانقفل، شیرآلات در و پنجره تعمیر و تعویض لوازم و آلات 

روبی و غیره از طرف استفاده کننده باشد و در صورت عدم انجام تعمیرات لازم یا نظافت و برفروبی و غیره به عهده استفاده کننده میهمچنین نظافت و برف

 ندهکن استفاده هایدریافت سایر یا و حقوق از را مذکور وجوه به تشخیص خود پرداخت عدم صورت در تواندمی دانشگاه، ان وارد آیدگونه خسارتی به ساختمهر

 .حق اعتراض نخواهد داشتعضو و  منظور نماید هایبدهی بابت و کسر

 گیرد و باید در موقع تخلیه نیز خانهتحویل می از اداره خدمات دانشگاه لازم ئیاتجز ذکر با سازمانی خانه وضعیت صورتجلسه طبق راسازمانی  خانه ،عضو -15ماده  

لت از زمان پایان مه عضو ،تحویل و رسید دریافت دارد، در غیر این صورت اداره خدمات دانشگاهای به را عیناً به همان نحو که تحویل گرفته طی صورتجلسه سازمانی

 حق اعتراض نخواهد داشت. و است به نرخ کارشناسی روز رداخت اجاره بهاءتا زمان تحویل رسمی مکلف به پ قانونی

ص نکند نواق چنانچه خانه سازمانی هنگام تخلیه با رعایت استهلاک متعارف بصورت زمان تحویل نباشد و استفاده کننده ظرف یکماه اقدام به رفع معایب و -تبصره

 .منظور نماید هایبدهی بابت و کسر کننده استفاده هایدریافت سایر یا و حقوق از را مذکور وجوه به تشخیص خود پرداخت عدم صورت در تواندمی دانشگاه

 فعر سایل غیروو  تادوا هیچگونه و همچنین نحیوا هیچ نوع یرنگهدا حقو  را رعایت نماید اسلامی اخلاق و شئونات در مدت سکونت است موظف عضو -16ماده 

 تا زمان تخلیه اجاره بها کارشناسیدر صورت عدم تخلیه بعد از موعد مقرر ، در غیر اینصورت ظرف مدت یکماه موظف به تخلیه می باشد و نی نداردسازما لمنزدر  ار

 .و حق اعتراض نخواهد داشت از حقوق وی کسر خواهد شد روز

 :شد خواهد عمل زیر شرح به تخلیه عدم صورت در نماید، تخلیه مقرر مهلت و مدت پایان در را سازمانی خانه باید عضو -17ماده 

 دانشگاه حقوقی دفتر بعدی مرحله در وبرای ماه های حضور در خانه از حقوق وی کسر خواهد  به روز شده کارشناسی کامل اجاره بهایتا شش ماه  در ابتدا

لازم به ذکر است پرداخت اجاره بها کامل کارشناسی به روز شده در  .نماید اقدام سازمانی خانه تخلیه به نسبت انتظامی و قضایی مراجع طریق از است موظف

 و عضو حق اعتراض نخواهد داشت. به دانشگاه ادامه خواهد یافتسازمانی هر صورت تا تحویل خانه 

 .گری می باشدنقابل باز  کمیته رفاهی دانشگاهتوسط   این آیین نامه هر سه سال یکبار-18ماده 

 .و مورد پذیرش عضو خواهد بود می باشد و اعلام نظر ، موضوع در کمیته رفاهی قابل بررسیاین آئین نامهپیش بینی نشده در  در موارد-19ماده 

از تاریخ تصویب  وبه تصویب هیأت رئیسه دانشگاه رسید  12/1۵/2822تبصره پس از انجام کار کارشناسی در ستاد رفاهی در تاریخ  2ماده و 22نامه شامل این آیین -

 قابل اجرا خواهد بود.

 


