
 بسمه تعالی

دانشگاه یزد واحدهای سازمانیآئین نامه واگذاری   

 کارمندان و اعضای هیأت علمی

اولویت، تعیین ضوابط و مقررات  نحوه تعیین با هدف استفاده بهینه از امکانات،و  واحدهای سازمانیبه منظور ساماندهی نحوه استفاده از 

 به شرح ذیل اعالم می گردد.مصوب گردیده و  40/40/79گردآوری شده و در جلسه شورای رفاهی مورخ  واگذاری واحدهای سازمانی دانشگاه 

 معرفی واحد ها: -1ماده 

سه واحد  و واحد یک خوابه در طبقه اول 19 ،واحد دوخوابه در طبقه همکف 11ت علمی شامل هیأ در بخشواحدهای مسکونی دانشگاه 

 اشد.می بواقع در کوی اساتید  ویالیی

 باشد. میبلوار مدرس سکن و شهرسازی و یابان مخ واقع در واحد 13شامل مسکونی دانشگاه در بخش کارکنان غیر هیأت علمی واحدهای 

 شرایط واگذاری: -0ماده 

واحدهای در زمان اشتغال اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی در دانشگاه یزد به آنها اختصاص می یابد و  واحدهای مسکونی صرفاً: 1-0

 به اعضای هیأت علمی مدعو تعلق نمی گیرد.سازمانی 

 ازمانیواحد ستبصره: درصورتیکه متقاضی به علت ماموریت یا فرصت مطالعاتی و انتقال موقت نتواند از فرصت داده شده جهت سکونت در 

 استفاده نماید، پس از بازگشت ، در اولویت واگذاری تا اتمام دوره خواهد بود.

 برخوردار نباشند. دانشگاهی  مسکن از تسهیالتیزد بوده همچنین  استانمنزل مسکونی در باید فاقد  وی : متقاضی و یا همسر0-0

رفاهی قابل  شورایو بررسی در  و ارائه دالیل و مستندات درخواست تمدید: مدت زمان قرارداد اجاره سه سال می باشد که پس از آن با 3-0

 سال می باشد. 0تمدید به مدت حداکثر 

 : واحدهای مسکونی صرفا به اعضای متأهل تعلق می گیرد.0-0

زمان  تخلیه همه واحدها پایان : با توجه به ماهیت فعالیتهای دانشگاهی زمان تحویل واحدها در بازه تیر ماه تا شهریور ماه خواهد بود و 5-0

 خرداد ماه می باشد.

 یا بیش از دو فرزند باشند. 0: واحدهای دوخوابه فقط به اعضای هیأت علمی تعلق می گیرد که دارای 6-0

و پذیرش استفاده نمایند  واحدهای سازمانیمی توانند از  حداکثر فقط برای یک دوره اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمیهر یک از : 9-0

 ممنوع می باشد. آنها مجدد

 اولویت بندی متقاضیان واحدهای سازمانی به شرح ذیل می باشد:: نحوه 3ماده 

 امتیاز   10: در دانشگاه یزدسال سابقه کار 3کمتر از الف(   :1-3

 امتیاز 1: در دانشگاه یزد سال سابقه کار 5تا  3بین  ب(

 امتیاز 0: در دانشگاه یزد سال سابقه کار 14تا  5بین ب(

 سال اول حضور در دانشگاه این بند محاسبه می گردد( 5) که در یا غیر بومیانتقالی از سایر استانها  : 0-3



 امتیاز 14کیلومتر  004الف( بیش از 

 امتیاز  6کیلومتر  004تا  114ب( 

 امتیاز 0کیلومتر  114تا  134ج( 

 امتیاز 0کیلومتر  134تا  14د( 

 امتیاز 1کیلومتر  14کمتر از  ه(

 امتیاز 3به ازای هر فرزند  : 3-3

 :بر اساس وضعیت ایثار گر : 0-3

 امتیاز، 1حضور در جبهه  سالهر  الف(

 امتیاز، 1هر پنج درصد جانبازی ب(

 امتیاز 1اسارت  سالهر ج( 

 امتیاز 0فرزند شهید د(

 مدرک تحصیلی  : 5-3

 امتیاز 1کارشناسی و پائین تر :  الف(

 امتیاز 6کارشناسی ارشد : ب(

 امتیاز 0دکتری : ج(

 ز(امتیا 14) حداکثر  می باشد برای هر سه ماهامتیاز  1مدت توقف در لیست انتظار  : 6-3

 میزان و نحوه پرداخت اجاره بها:: 0ماده 

همچنین نرخ پایه لحاظ شده در این  از حقوق ماهانه کسر می گردد. 1 شماره سازمانی طی سالهای اقامت و براساس جدول واحداجاره بهای 

 رفاهی تعیین می گردد. شورای مصوبهجدول  برای هرسال طی 

 

 

 

 

 

 

 



 1جدول شماره 

 دانشگاه واحدهای سازمانیتعیین نرخ اجاره بها 

 اعضای هیأت علمی

 کارکنان غیر هیأت علمی
 نرخ پایه  

طبقه 

 اول

طبقه 

 همکف
 ویالیی

 0.2 0.6 0.5 0.4 سال اول سال اول

 0.3 0.7 0.6 0.5 سال اول سال دوم

 0.4 0.8 0.7 0.6 سال اول سال سوم

سال 

 چهارم

 0.5 0.9 0.8 0.7 سال اول موافقت

عدم 

 موافقت

سال 

 چهارم
0.7 0.8 0.9 0.5 

سال  

 پنجم

 0.6 1 0.9 0.8 سال اول موافقت

عدم 

 موافقت

سال 

 پنجم
0.8 0.9 1 0.6 

سال 

 ششم

شش ماه 

 اول

سال 

 ششم
2 

سال 

 ششم

شش ماه 

 دوم

سال 

 ششم
3 

سال 

 هفتم

شش ماه 

 اول

سال 

 ششم
4 

       

 تعهدات بهره برداران:  5ماده 

در  به غیر را ندارد. آنسازمانی حق هیچگونه تغییری در قسمتهای داخلی و خارجی بنا و یا واگذاری کلی یا جزئی  واحداز  بهره بردار  :1-5

ر مقررات با ایشان برخورد راب، بواحد سازمانیخواهد شد و ضمن عدم واگذاری مجدد  سازمانیصورت نقض این ماده موظف به تخلیه واحد 

 قانونی می گردد.

می نمایند صرفا با تایید شورای  تبصره: تعمیرات اساسی واحدها صرفا در بازه تخلیه واحدها صورت می پذیرد و همکارانی که از واحدها استفاده

ی  رفاهی دانشگاه می توانند نسبت به تغییر و تعمیر واحدها اقدام نمایند. بدیهی است هرگونه هزینه کرد در واحدها بدون تایید شورای رفاه

 غیر قابل قبول خواهد بود.

ند سازمانی است و دانشگاه می توا واحداز  بهره بردارهده پرداخت بهای مصرف آب، برق، تلفن، گاز و هزینه سرانه خدمات )شارژ( به ع :0-5

 .نمایدکسر وی درصورت عدم پرداخت وجوه مذکور، مبلغ را از حقوق و یا سایر دریافتهای 

 .دنصورت مسئول جبران خسارت می باشمورد استفاده بوده در غیر ای واحدسازمانی  موظف به حفظ و نگهداری  واحداز  بهره بردار: 3-5

فوت می باشد و هرگاه فرزندان او بازنشستگی/فوت شود، مهلت شش ماه از تاریخ بازنشسته/  واحدهای سازمانیرتیکه بهره بردار از در صو :0-5

در محل خدمت مشغول تحصیل باشند، تا پایان سال تحصیلی  همان سال به خانواده او مهلت داده می شود و در هر حال مهلت شش ماهه 

 بود.محفوظ خواهد 

هنگام  می گیرد و باید با ذکر جزئیات تحویل واحد سازمانیرا طبق صورتجلسه نشان دهنده وضعیت  واحد، واحد سازمانیبهره بردار از : 5-5

را عینا به همان نحو به نماینده دانشگاه تحویل و رسید دریافت نماید، در غیر اینصورت تا زمان تحویل رسمی مکلف به  واحدنیز  تخلیه



می باشد و یا با توجه به شرایط و جزئیات باید نسبت به پرداخت خسارت مطابق با صورتجلسه شورای رفاهی در زمان تخلیه  پرداخت اجاره بها

 اقدام نماید.

و در صورتی می باشد  بهره بردار ملزم به رعایت قوانینسازمانی چه از طرف دولت چه از طرف دانشگاه،  واحدهایهنگام تغییر در مقررات  :6-5

که مقررات جدید مورد قبول ایشان نباشد، ملزم به تخلیه واحد مورد استفاده ظرف مدت سه ماه می باشد و در صورت تحصیل فرزندان، تا 

 پایان سال تحصیلی همان سال  به ایشان مهلت داده می شود.

 گردش کار

 توسط متقاضی توماسیون اداریاز طریق ا و مستندات مربوط به امتیازات سازمانی واحدثبت تقاضای  -1

 توسعه منابع انسانی ادارهکنترل هفتگی تقاضاهای ثبت شده و تطبیق امتیازات توسط  -0

و همچنین بررسی سازمانی و تعیین متقاضی دارای اولویت  واحدهایپس از تخلیه هر واحد از  یرفاه یشوراتشکیل جلسه  -3

 تقاضاهای تمدید

 به منظور بازدید از واحد سازمانی توسعه منابع انسانی ادارهز طریق اتوماسیون توسط دارای اولویت اابالغ به متقاضی  -0

  اداره توسعه منابع انسانیبه  به همراه کارشناس ناظر جهت بازدید مراجعه حضوری متقاضی -5

حد به اداره توسعه تحویل واحد سازمانی  درصورت تایید متقاضی توسط کارشناس ناظر به نامبرده و تحویل صورتجلسه و کلید وا -6

 منابع انسانی توسط کارشناس ناظر.

 و تحویل کلید به متقاضیمراجعه به اداره توسعه منابع انسانی جهت امضا قرارداد  -9

 توسعه منابع انسانی ادارهارسال نامه کسر از حقوق بهره بردار به مالی از سوی  -1

 به بهره بردار از طریق اتوماسیون اداری توسعه منابع انسانی ادارهماه پیش از موعد از سوی  3ابالغ زمان تخلیه  -7

 به اداره توسعه منابع انسانی اعالم تخلیه یا درخواست تمدید از طریق اتوماسیون از سوی بهره بردار -14

 11الف( تخلیه : مرحله 

 16ب( تمدید : مرحله

 واحدجهت تحویل  کارشناس ناظرمراجعه حضوری به  -11

 و تحویل گرفتن کلید از بهره بردارواحد سازمانی توسط کارشناس ناظر پس از تخلیه  تنظیم صورتجلسه تحویل -10

 توسط کارشناس ناظر از طریق اتوماسیون اداره توسعه منابع انسانیتعیین خسارتهای ایجاد شده  و اعالم به  -13

 واحد و عدم کسر از حقوق بابت اجاره در خصوص کسر خسارتهای ایجاد شده توسعه منابع انسانی ادارهارسال نامه به مالی از سوی  -10

 از طریق اتوماسیون

 19پیگیری جهت انجام تعمیرات مورد نیاز واحد و مرحله  -15

رفاهی در خصوص تصمیم گیری جهت موافقت یا عدم موافقت با تقاضای تمدید و  شورای ارجاع تقاضای تمدید به اولین جلسه  -16

 3مرحله 

 پایان  -19

 

 

 

 

 



 

 

 سازمانی واحد امتیاز بندیجدول 

 ردیف

   شماره همراه:  کد ملی: نام پدر نام و نام خانوادگی:

 تاریخ شروع به کار در دانشگاه یزد  
 

 هیأت علمی/غیر هیأت علمی    واحد محل اشتغال:

 آدرس محل سکونت فعلی:
 

    

 امتیاز نحوه محاسبه امتیازات 1

امتیاز کسب شده 

توسط رفاه 

 کرددتکمیل 

 توضیحات

2 

 در دانشگاه یزد سابقه خدمت

 امتیاز 10سال   3کمتر از 

 امتیاز 1سال  5تا  3از  3      

 امتیاز 0سال  14تا  6از  4

       امتیاز 3برای هر فرزند  تعداد فرزند 6

7 

 سوابق ایثارگری

       امتیاز 1سال جبهه  1هر 

       امتیاز1هر پنج درصد جانبازی  8

       امتیاز 1سال اسارت  1هر  9

       امتیاز 0فرزند  شهید  10

11 
سال اول حضور در  5) در همکار انتقال یا غیر بومی

 دانشگاه این بند محاسبه می گردد(

 امتیازkm 14 004بیش از

      

 امتیاز 004km   6تا  114

 امتیاز km  0 114تا  134

 امتیاز km  0 134تا  14

 امتیاز km  1 14کمتر از 

 مدرک تحصیلی 10

 تیازام 1کارشناسی و پائین تر  

 امتیاز 6کارشناسی ارشد        

 امتیاز 0دکتری  

13 
 دفتر توسعه منابع انسانیمدت زمان انتظار ) این بند توسط 

 تکمیل گردد(
        

                                                                                               تعهدات و شرایط :                                                                                                             

                                                                                  متأهل بودن                           -1

 (0)مطابق فرم پیوست شماره دفتر توسعه منابع انسانیسپردن تعهد تخلیه در موعد تعیین شده به  -0

شود به دانشگاه وکالت می دهم که هر مبلغی بخواهد از حقوق و مزایای )خود،همسر و افراد تحت تکفل (و در صورتی که خالف آن ثابت در استان یزد عدم داشتن مسکن ملکی -3

 (0مطابق فرم پیوست شماره اینجانب کسر نماید )

 سازمانی واحدهایعدم استفاده قبلی از  -0

 عدم دریافت زمین از دانشگاه  -5

 به دیگران واحدعدم واگذاری حق استفاده  -6

را به  واحدهای سازمانیسال  واگذاری  3د به  مدت می توان شورای رفاهیچنانچه انصراف از واگذاری منازل داشته باشم  ،شورای رفاهیدرصورت موافقت درخواست اینجانب در  -9

 اینجانب لغو نمایند 

 مدارک مثبته جهت تایید محل سکونت قابل ارائه می باشد. -1

   

 

1فرم پیوست   



 

0فرم پیوست   

 فرم درخواست واحد سازمانی و تعهد نامه

 

شاغل در دانشگاه یزد    ..........و کد ملی       .........به شماره شناسنامه       .........متولد        ..........فرزند     ........اینجانب  

با مطالعه و آگاهی کامل آئین نامه واحدهای عضو هیأت علمی/ کارمند ،  عنوانبه   ..........و در واحد ......... از تاریخ 

 تقاضای دریافت واحد سازمانی ؛آئین نامهبودن شرایط مندرج در ، ضمن اظهار داراموجب این سند به دانشگاهسازمانی 

و هر  بودهگردم که خود و همسرم فاقد هرگونه منزل شخصی در استان یزد متعهد و ملتزم می دارم واعالم میرا  خود

به جبران خسارت وارده مطابق با مصوبه شورای  نسبتدهم نشگاه وکالت تام و بالعزل میزمان خالف آن ثابت شود به دا

سازمانی به نماینده  واحدهمچنین نسبت به تخلیه و تحویل  درخصوص اینجانب اعمال قانون نماید.رفاهی دانشگاه 

رفاهی  شورایرفاهی دانشگاه یزد اقدام و در صورت عدم تخلیه واحد سازمانی دانشگاه،  شورایشده از سوی معرفی

 سازمانی تا زمان تخلیه توسط اینجانب اتخاذ نماید. واحدز خواهد بود هرگونه تصمیمی در زمینه اجاره بهاء مجا دانشگاه

 

 

 نام و نام خانوادگی:

 امضاء:

 تاریخ


