
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بن نوروز .5

این بن ها با توجه به تصمیم دانشگاه در خصوص پرداخت 

نقدی یا غیر نقدی به مناسبت عید نوروز تقدیم اعضای 

بازنشسته می گردد. نحوه دریافت بن پیش از عید نوروز 

 از طریق پیامک اطلاع رسانی می گردد.

 سایر خدمات .6

های ورزشی و خدمات مرکز استفاده از خدمات سالن

علمی بازنشسته همانند مشاوره توسط اعضای هیئت

 باشد.شاغلین می

های ارسال پیامکی، از تمامی اعضای با توجه به محدودیت

گردد، جهت آگاهی هیئت علمی بازنشسته درخواست می

 هایهای دانشگاه یزد، کماکان به ایمیلو اطلاع از برنامه

 ند.دانشگاهی و سیستم اتوماسیون خود؛ مراجعه نمای

 

دفتر توسعه منابع 

 انسانی دانشگاه یزد

 7931مردادماه 
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 آئین نامه رفاهی هیات علمی بازنشسته

 دانشگاه یزد

 

جهت استفاده از مهمانسرای یزد برای اسکان میهمانان 

هماهنگی لازم  21323213توانند با شماره خود و.... می

 را به عمل آورند.

جهت استفاده از مهمانسرای سایر دانشگاهها که اطلاعات 

 تماس تعدادی از آنها در صفحه اداره توسعه منابع انسانی 

https://www.yazd.ac.ir/offices/financia

l/deputy/welfare/introduction 

در قسمت مهمانسرا، مهمانسرای سایر دانشگاه ها، ذکر 

گردیده، پس از هماهنگی با مهمانسرای مورد نظر، 

درصورت لزوم همراه داشتن معرفی نامه، به اداره توسعه 

 منابع انسانی جهت دریافت معرفی نامه مراجعه نمایند.

 شرکتهای طرف قرارداد .4

حه اداره توسعه جهت استفاده از این بند با مراجعه به صف

 منابع انسانی 

https://www.yazd.ac.ir/offices/financia

l/deputy/welfare/introduction 

ل قابرارداد با شرکتها، خدمات شرکتهایی که در قسمت ق

ای اعضای محترم بازنشسته می باشد؛ اطلاع استفاده بر

که نیاز به گواهی کسر از حقوق و یا رسانی شده است 

معرفی نامه نداشته و تنها با کارت پرسنلی خدمات رسانی 

 می نمایند.
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 ج. خدمات رفاهی

 بیمه تکمیلی .7

با توجه به قرارداد بیمه تکمیلی که هرسال دانشگاه با 

شرکت بیمه منعقد می نماید، اعضای بازنشسته می توانند 

ند. گرددر صورت تمایل از خدمات بیمه تکمیلی بهره مند 

نیمی از حق بیمه بازنشستگان محترم و افراد تحت تکفل 

ایشان از سوی دانشگاه پرداخت می گردد. شرایط پرداخت 

و میزان حق بیمه مربوط مطابق با قرارداد هرسال، پیش 

 .از ثبت نام اعلام می گردد

 سفر .2

ارائه می  خدمات رفاهی مربوط به سفرها به دو شیوه

  گردد:

الف( ارائه فاکتور مربوط به هتل یا آژانس مسافرتی و   

یا بلیط پس از سفر به اداره توسعه منابع انسانی و 

 دریافت آن تا سقف هزینه سفر سالانه مصوب دانشگاه

ب( شرکت در تورهای مسافرتی که از سوی دانشگاه از 

 گردد.اطلاع رسانی می و ایمیل طریق پیامک

 مهمانسرا .9

بازنشسته برای استفاده از مهمانسرای اعضای محترم 

دانشگاه در تهران و سوئیت های ده بالا جهت دریافت 

معرفی نامه به اداره توسعه منابع انسانی ) تلفن:  

 ( مراجعه نمایند.21322213

          (3) 

 یآموزش و پژوهش. ب

علمی بازنشسته از حقوق پژوهشی اعضای هیئت .1

 فیالتألحقعلمی شاغل شامل مربوط به اعضای هیئت

مقالات، پژوهانه و استاد نمونه و پژوهشگر برتر و  . . . 

 باشند.مند میبهره

 هایبخشرئیسه دانشگاه،  هیئت هق مصوببط .3

الامکان حداقل یک واحد درسی و حداکثر آموزشی حتی

علمی هیئت به اعضای ترمواحد در  دهتا سقف 

 التدریس واگذار نمایند. داد حقبازنشسته در قالب قرا

فضای مناسب را همراه با امکانات  هادانشکده .2

جهت حضور اعضای  ؛حداقل به صورت مشترک ؛کافی

 ند.مهیا نمای دانشگاهیعلمی بازنشسته در محیط هیئت

امکان مشارکت فعال اعضای  هادانشکدهها و بخش .3

های پژوهشی را به علمی بازنشسته در انجام طرحهیئت

 نحو مقتضی فراهم آورند. 

زمینه استفاده از تخصص و  هادانشکدهها و بخش .5

قالب علمی بازنشسته در توانمندی اعضای هیئت

و داوری و نظارت  راهنمایی و مشاوره

های تحصیلی را به شکل مقتضی رساله/هانامهپایان

 فراهم نمایند. 
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تعالیبسمه   

علمی با عنایت به جایگاه رفیع و تأثیرگذار اعضای هیئت

نامه باهدف تکریم و نیز استفاده از بازنشسته این شیوه

ظرفیت، تجربه و توانمندی این بخش از جامعه 

 ،دانشگاهی و همچنین معرفی امکانات رفاهی دانشگاه

در سه بخش تکریم، آموزش و پژوهش و امکانات رفاهی 

 است.  شدهتدوین علمی بازنشسته، اعضای هیات 

 الف. تکریم

مدیریت دانشگاه ضمن استقبال از تأسیس کانون  .1

علمی، فضا و امکانات لازم را بازنشستگان اعضای هیئت

 دهد.در اختیار این کانون قرار می

تدابیر لازم جهت حفظ ها دانشکدهها و بخش .3

الب قعلمی بازنشسته را در ارتباط مستمر با اعضای هیئت

جلسات عمومی و  اقداماتی مانند دعوت برای مراسم،

علمی ای از اعضای هیئتهای مختلف، دعوت دورهجشن

 رسانیو اطلاع جدیدبا اعضای  آشناییبازنشسته جهت 

 اتخاذ نمایند.علمی مربوطه؛ اخبار 

 علمیکارت شناسایی یکسان برای اعضای هیئت .2

صادر و در بازنشسته دانشگاه یزد توسط واحد حراست 

 دد.گرهنگام بازنشستگی تقدیم عضو بازنشسته می

علمی بازنشسته در لیست اعضای نام اعضای هیئت .3

علمی بازنشسته؛ همواره در وبگاه رسمی دانشگاه حفظ هیئت

 شود.می

علمی بازنشسته پست الکترونیک اعضای هیئت .5

 ماند. همواره فعال باقی می

                       (3) 

 

 


