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                                     »کارکنانتهیه لباس دستورالعمل «

  

آئین نامه  ماده کمکهاي رفاهی موضوعدستورالعمل پرداخت  پیوست شماره  در اجراي تبصره  ذیل ماده 

آن دسته از  استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه، به منظور ایجاد محیط مناسب کار، تهیه و تحویل لباس به

  دستورالعل تهیه و ابالغ می گردد: مستخدمینی که انجام وظایف آنان مستلزم لباس مخصوص می باشد، این

  

 -  سال  نیمه دوماین دستورالعمل از .قابل اجرا می باشد  

 - ط به مشاغل دیگري که متصدیان آن نیاز به لباس مخصوص دارند به فهرست این دستورالعمل، منو ناضافه شد

  موافقت هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه می باشد.

 -  لباسی که به متصدیان مشاغل فهرست این دستورالعمل تحویل می شود به منظور انجام وظایف آنان بوده و اعضاء

  موظفند در هنگام کار از آن استفاده نمایند.

  دستورالعمل به عهده مدیریت مربوطه می باشد.تبصره: نظارت در خصوص نحوه استفاده از لباس اعضاء مشمول این 

 - می باشد. دانشگاهمدیر واحد مربوطه وتایید معاون اداري و مالی تعیین رنگ و نوع لباس با پیشنهاد  

 - .انواع لباس و سایر وسایل مورد نیاز ازمحصوالت کارخانجات داخلی تهیه می گردد  

  می باشد و نوع لباس:  ن لباس مخصوصفهرست مشاغلی که انجام آنها مستلزم دارا بود

  

 -سرنگهبان و مسئول انتظامات  ،نگهبان  

  دو دست حداکثر هر ساللباس فرم- 

  کمربند براي هر دست لباس یک عدد - 

  یک عدد در صورت نیاز و تأئید مدیریت حراست حداکثرهر سال ودستکش مناسب کاله کاسکت با نقاب پالستیکی  - 

  چهار عددثرحداکپیراهن هر سال  - 

  دو جفت حداکثر کفش مناسب فصل هر سال  - 

  پالتو یا کاپشن هر دو سال یک عدد  - 

  پالك برنجی به منظور حک شدن نام نگهبان یک عدد - 

  

-  پیشخدمت، متصدي اطالعات  

  دو دست  حداکثر براي هر سال لباس فرم- 

  عددحد اکثر چهار پیراهن هر سال  - 

  دو جفت حداکثر هر سال مناسبکفش  - 

  

 - :راننده و مسئول امور نقلیه  

  دو دست حداکثرهر سال  لباس فرم- 

  چهار عددحداکثر پیراهن هر سال  - 

  دو جفتحداکثرهر سال  مناسب فصلکفش  - 

  پالتو یا کاپشن هر دو سال یک عدد  - 

  هر دو سال یک جفت مناسبدستکش  - 



  هیات اجرایی منابع                                                                                                                                  

انسانی دانشگاه یزد                                                                                                                                                  

  

  

 -  :نامه رسان  

  دو دستحداکثرهر سال  لباس فرم- 

  چهار عدد حداکثر پیراهن هر سال  - 

  هر سال یک عدددرصورت نیاز کاله کاسکت با نقاب پالستیکی  - 

  پالتو یا کاپشن هر دو سال یک عدد  - 

  دو جفتحداکثرهر سال  مناسب فصلکفش  - 

  دو سال یک جفتهر مناسبدستکش  - 

  

 -  :باغبان و مسئول فضاي سبز  

  دست حداکثرچهارهر سال  لباس فرم- 

  جفت  چهارحداکثردستکش باغبانی هر سال - 

  دو جفت حداکثر هر سال مناسبکفش  - 

  کاله کار هر سال دو عدد  - 

  

 -  بایگان، تلفنچی، مسئول مخابرات، انباردار، مسئول انبار، کتابدار و متصدي چاپ و تکثیر  

  دو دستحداکثرهر سال  لباس فرم- 

  دو جفتحداکثر دستکش مناسب هر سال  - 

  

 -کارشناس آزمایشگاه، تکنسین کارگاه، کاردان آزمایشگاه، گر آزمایشگاه، تکنسین آزمایشگاه، کار

  کارشناس کارگاه 

  دو دستحداکثرهر سال  لباس فرم- 

کفش و کاله ایمنی در خصوص تکنسین و کارشناسان کارگاههاي آموزشی هر سال یک عدد - 

  

- ول تأسیسات ئ، مسئول برق و مسمتصدي تأسیسات، تکنسین تأسیسات برقی و مکانیکی  

  دو دستحداکثرهر سال  لباس فرم- 

  درصورت نیازیک جفت کفش و کاله ایمنی  - 

    

  

  

  دانشگاه معاون اداري و مالی و رئیس هیات اجرایی منابع انسانیدکتر سید محمد مهدي حسینی                       
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