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 اداره توسعه منابع انسانی

 جایگاه و نقش نیروی های خرد و کالن است.ریزیپیشرفت و توسعه خود، نیازمند راهبرد و برنامههر سازمانی برای 

ی، باشد. به عبارتای برخوردار میالعادهقانسانی در این راهبردها به عنوان منابع اصلی سازمان از اهمیت و اعتبار فو

قیم ها رابطه مستوری در سازمانرود. بین سرمایه انسانی و بهرهمنابع انسانی، ثروت واقعی یک سازمان به شمار می

های سازمان، مدیریت موثر این منابع باارزش، خلق انگیزه و رضایت الزمه دستیابی به هدف وجود دارد. بنابراین

 باشد. ایشان می

رفاهی و رسیدگی به وضع کارکنان و تهیه موجباتی که به بهبود وضع زندگی آنها کمک کند یکی از وظایف  رامو

نیروی انسانی است و عبارت از مجموعه عملیاتی  عمده در مدیریت منابع انسانی و از عوامل ایجاد انگیزه و رضایت

است که باعث حل مشکالت کارکنان شده و نیازهای داخل و خارج سازمانی آنها ) اعم از نیازهای مادی، معنوی 

ای هدارد. بنابراین سازماننها را از نظر جسمانی و روانی سالم نگاه میسازد و آرا حتی المقدور مرتفع میو روانی( 

 کنند.های رفاهی گوناگونی را اجرا مینسبت به احتیاجاتی که کارکنان دارند در حد توان خود برنامه مختلف

اقدامات متنوعی را در ارتباط با منابع  69از ابتدای فعالیت در سال نیز اداره توسعه منابع انسانی دانشگاه یزد 

 شود.در ذیل به آنها اشاره می انجام داده است که آموزش کارکنانو  رفاهیدر دو حوزه  انسانی

 ارائه تسهیالت

 وام مرابحه تجارت 

ا ببانک تجارت توانند از تسهیالت مرابحه نامه از اداره توسعه منابع انسانی میهمکاران با دریافت معرفی

ریال برای کارکنان،  50000000000، 66مند شوند. مبلغ این تسهیالت در سال درصد بهره 81نرخ سود 

مدیران بوده است که در ریال برای  8050000000000ریال برای اعضای هیات علمی و  8000000000000

 ها به شرح ذیل است:نامهنفر معرفینامه به بانک تجارت صادر شده است که  699، برای 66مجموع سال 

 ریالی 80000000000برای تسهیالت نفر بازنشسته  8و  شاغل کارمند نفر  6 -

 ریالی 85000000000برای تسهیالت وی شرکتی نفر نیر 6 -

 ریالی 30000000000وام برای نفر نیروی شرکتی  8 -

 ریالی 00000000000جهت تسهیالت کارمند بازنشسته  8 -

 پژوهشگر 8کارمند بازنشسته و  87 کارمند شاغل، 806ریالی برای  50000000000تسهیالت  867 -

 یک نفر عضو هیأت علمی و یک نفر کارمند ریالی برای 70000000000تسهیالت  6 -

 نفر هیأت علمی بازنشسته 6هیأت علمی شاغل و  عضو 860ریالی برای  8000000000000تسهیالت  866 -

 ریال 8050000000000وام مرابحه مدیران به مبلغ  1 -
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 کارت اعتباری سامان 

 50000000000طی تفاهم نامه انجام شده با بانک سامان، اعضای هیات علمی تا سقف  67در پایان سال 

توانند کارت اعتباری میدرصد  81با نرخ سود و  ده برابر خالص پرداختیت علمی أاعضای غیرهیو ریال 

  اند.معرفی شدهسامان  برای دریافت کارت اعتبارینفر   80تعداد  66در سال دریافت نمایند. که 

 

 الحسنه رسالتبانک قرض 

ان محترم در صورتیکه در بانک همکارالحسنه رسالت، طبق تفاهم انجام شده با بانک قرض 66در سال 

الحسنه رسالت افتتاح حساب نموده و انتقال حقوق خود از بانک تجارت به بانک رسالت را انجام داده قرض

ام الحسنه به سه طریق انجارائه تسهیالت قرض مند گردند.بانک بهرهتوانند از تسهیالت این باشند، می

 باشد.شود که امتیاز آنها قابل تجمیع با هم میمی

شود و برای دریافت درصد حقوق واریزی هر ماه محاسبه می 30این امتیاز  بر اساس امتیاز واریز حقوق؛ -1

ه هر ک "الحسنه رسالتدرخواست وام قرض"تواند از طریق فرم تسهیالت این امتیاز، فرد متقاضی می

 شود، درخواست نماید. از تاریخ پنجم تا دهم در سامانه اتوماسیون فعال میماه 

کشی به افرادی که انتقال حقوق را این امتیاز به صورت قرعه اداره توسعه منابع انسانی: ویژه امتیاز -2

 گردد.اند، واگذار میانجام داده

 گردد.درصد سپرده ماهیانه محاسبه می 60این امتیاز براساس  امتیاز سپرده: -3

خواستند از امتیاز واریز معرفینامه برای اعضای هیأت علمی و کارکنانی که می 10، حدوداً 66در سال 

 حقوق استفاده کنند، صادر شده است.

 60000000000الحسنه ام قرضنفر از کارکنان برای استفاده از امتیاز اداره توسعه منابع انسانی و اخذ و 59

 تسهیالت ریالی با بازپرداخت دو ساله معرفی شدند.80000000000ریالی با بازپرداخت یکساله و یا 

حسنه الاز امتیاز اداره توسعه منابع انسانی و اخذ وام قرض نیز برای استفاده نفر از اعضای هیأت علمی  30

ریالی با بازپرداخت دو ساله  60000000000یا تسیهالت ازپرداخت یکساله و ریالی با ب 00000000000

 معرفی شدند.

 رفاهیات

 سفرها 

 کمک هزینه سفر  -
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گیری به دلیل همهکه  در نظر گرفته شده بودریال  500000000، مبلغ 66کمک هزینه سفر در سال     

ال در آخر س کمک هزینه بیماری کرونا و جلوگیری از شیوع بیماری در سفرها، تصمیم گرفته شد این

نفر از اعضای هیأت  8090 به تهیه شود وکیلو برنج و یک کیلو آجیل  80رفاهی  شامل به شکل پکیج 

 علمی و کارکنان شاغل و بازنشسته اهدا شد.

 

 مهمانسرای تهران -

ا نگیری بیماری کرونا و طبق اطالعیه ستاد کروبه دلیل شرایط خاص پیش آمده و همه ،66در سال     

اعضای هیات علمی و کارکنان از  نفر از 60اکثراً مهمانسراهای دانشگاه تعطیل بودند که در مجموع 

ریال بوده  5907000000 اجاره تخت، اتاق و سوئیت جمعاًمهمانسرای تهران استفاده نمودند که مبلغ 

 است. این مبلغ به صورت کسر حقوق انجام شده است.

های اداره توسعه منابع انسانی و نیز نظر به اینکه شرایط پیش پیگیریالزم به ذکر است با توجه به 

آمده امسال فرصت مناسبی را فراهم آورده بود، در حال حاضر مهمانسرای تهران در دست تعمیر و 

 باشد.بازسازی می

 

 ده باالسوئیتهای  -

بار از سوئیتهای ده باال استفاده  98 با توجه به تعطیلی اکثر اوقات ویالها، تنها  در طول سال گذشته     

 ریال بوده است. 6601000000شده که مجموع درآمد حاصل از آنها 

تجهیزات با توجه به فرسوده شدن برخی وسایل داخل سوئیتها، تعدادی ، 66شایان ذکر است در سال 

  .و وسایل جدید تهیه و همچنین یک ساختمان جهت انباری نیز به مجموعه ویالها اضافه شد

 های مدار بسته خریداری و نصب گردید.برای باالبردن امنیت نیز، دوربین

 

 مهمانسرای داخل دانشگاه -

این مجموعه نیز به عنوان مکانی برای اسکان دانشجویان و بعضاً میهمانان دانشگاه در نظر گرفته      

با توجه به وضعیت موجود، در ابتدا که با توجه به اطالعیه ستاد کرونا تعطیل  66شده است که در سال 

این مکان را انجام شد و اداره توسعه منابع انسانی این فرصت را مغتنم شمرده و تعمیرات و بازسازی 

های جدید ستاد کرونا، این مکان با شرایط خاص از جمله به داد. بعد از پایان کار و بر اساس اطالعیه

 کنندگان فعالیت خود را به صورت محدود آغاز کرد.برای مراجعه PCRهمراه داشتن تست 
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 بن سالگرد ازدواج  

در کارت  های سالگرد ازدواجمبلغ بن 66رسانی بهتر به اعضای دانشگاه، از مهر سال به منظور خدمات      

ریال برای  500،000ریال به  300،000ها  از شود. مبلغ بندانشگاهیان)کارت روزنه( ایشان شارژ می

 66ژ این کارتها در سال هرنفر از اعضای خانواده افزایش یافته و مجموع مبلغ درنظر گرفته شده برای شار

( که این مبلغ عالوه بر بودجه 61افزایش نسبت به سال  %70ریال می باشد )حدود 8،610،000،00حدوداً 

 های مختلف درنظر گرفته شده است.ای است که برای کلیه اعضا در مناسبترفاهی ساالنه

 

  کمک هزینه مهدکودک 

ریال به ازای هر فرزند بوده است که در مجموع  806950000، 66کمک هزینه مهدکودک در سال      

اند، ریال به اعضای هیأت علمی و کارکنانی که دارای فرزند زیر شش سال بوده 3036308130000مبلغ 

 است.پرداخت شده

 هدیه به مناسبت تولد نوزادان جدید 

ای به مناسبت تولد نوزادان جدید براساس تصمیم هیأت رئیسه محترم مقرر گردید هدیه 8361از سال 

نفر از افرادی که دارای فرزند  66به  66به اعضای هیأت علمی و شاغلین دانشگاه اهدا شود. که در سال 

 جدید شده بودند، اهدا شد.

 

 های رفاهیبسته 

ریال  50000000کارت اعم از رفاه کارت با شارژ دای اهشکل بودجه رفاهی به  بخش اعظم 66سال  در   

ده ش اعضای هیأت علمی و کارکنانتقدیم بوده است که به مناسبت روز معلم و روز کارمند و کارت روزنه 

 است.

شارژ،  ریال 500000000کارت با مبلغ رفاه 716به مناسبت روز معلم و تقارن با ماه مبارک رمضان،  -

 تهیه و به اعضای هیات علمی و کارکنان شاغل تحویل داده شد.

ریال به شاغلین  500000000اولیه  ژکارت روزنه صادر و با شار 760تقریبا به مناسبت روز کارمند نیز  -

روزنه و به عنوان کارت خرید هوشمند در اهدا شد. که این کارت طبق تفاهم انجام شده با شرکت 

های طرف قرارداد با این شرکت خرید توانند از فروشگاهاختیار دانشگاهیان قرار گرفت که افراد می

 بر روی این کارت قابل شارژ بوده است.  ماه مهرانجام داده و بن سالگرد ازدواج نیز از همراه با تخفیف 
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 قراردادها

 ها و اماکنمندی همکاران، با شرکتها، رستورانتالش بر این بوده تا هر سال به منظور استفاده و بهره     

در  توانند از تخفیفمختلف قراردادهایی تنظیم شود و همکاران عالوه بر استفاده از امکانات این شرکتها می

، لوازم یدکی اکبرپورنک تابان، شرکت از جمله عی 6در حال حاضر  مند گردند.م بهرهنظر گرفته شده ه

 با دانشگاه قرارداد دارند. و ... و رستوران نگین مبل مدیران، جامعهفروشگاه 

 منازل سازمانی

نفر از  05تاکنون نزدیک به  63واقع شده است که از سال  در کوی تمدندو طبقه واحد مسکونی  89            

واحد مسکونی واقع در خیابان  80ه و یا هنوز ساکن هستند.  از اساتید دانشگاه از این منازل استفاده نمود

 نفر از کارکنان استفاده نموده و یا هنوز ساکن هستند. 89مسکن و شهرسازی نیز تاکنون 

 بیمه تکمیلی

داد کند، قرارکی از امکانات رفاهی که اداره توسعه منابع انسانی هر سال برای اعضای دانشگاه فراهم میی    

ر، به مدت گهای تکمیلی هست که پس از انجام مناقصه، بیمه تکمیلی برنده مناقصه به عنوان بیمهبیمه با

که در  8کند و معموال شامل دو طرح است. طرح یکسال با دانشگاه به عنوان بیمه گذار، قرارداد منعقد می

انپزشکی را نیز در بر های دندبیشتر است و هزینه 6آن سقف تعهدات در برخی موارد نسبت به طرح 

 شود.های دندانپزشکی را شامل نمیکه هزینه 6گیرد و طرح می

نفر  007)با دندانپزشکی( و  8نفر در طرح  8103گر انتخاب شد و به عنوان بیمه ، بیمه سینا 66در سال 

هیات علمی،  نفر عضو 310نام نمودند که از این تعداد نفر ثبت 6500)بدون دندانپزشکی( جمعا  6در طرح 

 اند.نفر جزو بازنشستگان بوده 831نفر از کارکنان و  609

 شورای رفاهی

 شورای رفاهی برگزار شده است. جلسه 1تا اسفندماه،  66ابتدای سال از              

 ارزیابی عملکرد

است که این مهم  ، نیازمند رشد و توسعه کیفی منابع انسانیخویشبرای تحقق اهداف  هر سازمان       

از ی یک ارزشیابی نیروی انسانی،ارتباط مستقیم با نحوه عملکرد کارکنان دارد. برای نیل به این هدف، 
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ه برشددهنده  پایه و اساس یک نظام انگیزشی مطلوب و، های اساسی برای تقویت رفتارهای مثبتمؤلفه

ی ربدیل نظام اداییکی از اصول بکه  عدالتمین أت شمار می رود. با این اقدام کاربردی می توان در کنار

نیز نائل گردید. به سمت تحقق اهداف مدیریت راهبردی سازمان به دهی رفتار کارکنان جهتاست، به 

منظور ایجاد انگیزه برای رشد و توسعه رفتارهای مثبت، تالش به ارزشیابی عملکرد کارکنان دلیل همین 

م انجابیشتر، تقویت روحیه کار گروهی، ایجاد یک محیط کار مطلوب، رضایت شغلی کارکنان سازمان، 

 پذیرد.می

 66در سال که  بر عهده واحد مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری بود 66ارزیابی عملکرد تا قبل از سال 

 های صورت گرفته با شرکتهای انجام شده و به منظور انجام هر چه بهتر این فرایند و با رایزنیرسیطبق بر

این فرایند برای اولین بار در اسفندماه بام پردازش تهران، سامانه ارزیابی عملکرد تحت وب خریداری شد و 

 توسط واحد اداره توسعه منابع انسانی اجرا گردید.

 

  آموزش کارکنان 

کردند، از های عمومی بوده و کلیه کارکنان در آن شرکت میعموماً دوره 67آموزشی که تا سال های دوره        

ه ریزی و اجرا شد. به ویژه آنکهای شغلی و مدیریتی برنامهبه تدریج به سمت برگزاری بیشتر دوره 61سال 

نیازسنجی آموزشی کارکنان تهیه و برای  از زمستان این سال با همکاری اکثر کارکنان و مدیران فرمهای

های آموزشی برگزاری ای بین دورهمد نظر قرار گرفت. در ادامه مقایسه 66های آموزشی از سال اجرای دوره

 شود:شده طی سه سال ارائه می
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دوره بهبود مدیریتیاختصاصی دستگاهاختصاصی شغلیعمومی

نمودار مقایسه دوره های آموزشی برگزار شده  در سه سال
(مدت ساعت-نوع دوره ) 

97سال  98سال  99سال 
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بت به دو سال نس 66) عمومی، شغلی و مدیریتی( در سال  های برگزار شدهنمودار بیانگر رشد کمی دوره

 گیری کرونا است. قبل با وجود شیوع همه

عنوان دوره اختصاصی دستگاه  6ساعت،  01مجموع  در عنوان دوره مدیریتی 7به طور کلی در سال قبل، 

عنوان دوره عمومی با  1ساعت و  93عنوان دوره اختصاصی شغلی با مجموع  80ساعت،  81با مجموع 

 کننده برگزار شده است.نفرساعت شرکت 88896اعت دوره و س 870ساعت و درکل با  05مجموع 

عنوان دوره اختصاصی دستگاه با  6ساعت،  61عنوان دوره مدیریتی با مجموع  0، 61که در سال درحالی

عنوان دوره عمومی با  81ساعت و  09عنوان دوره اختصاصی شغلی با مجموع  80ساعت،  01مجموع 

 کننده برگزار شده است.نفرساعت شرکت 86709اعت دوره و س 876ساعت و درکل با  90مجموع 

عنوان دوره اختصاصی شغلی با  1ساعت،  30عنوان دوره اختصاصی دستگاه با مجموع  0، 67در سال 

 0181ساعت دوره و  76ساعت و درکل با  81عنوان دوره عمومی با مجموع   9ساعت و  60مجموع 

 کننده برگزار شده است.نفرساعت شرکت

 61نزدیک به هم و تعداد نفرساعت شرکت کننده در سال  61و  66هرچند مجموع کل ساعات دو سال 

ساعت( بیش از سال  93) های شغلیمدت دوره 66باشد ولی با توجه به اینکه در سال می 66بیش از سال 

ها در دورهها افراد محدودتری قادر به شرکت ساعت( بوده یعنی به علت اختصاصی بودن دوره 09) 61

اند و همچنین به دلیل شیوع کرونا بیشتر کالسها بصورت آنالین بوده، افراد کمتری قادر به شرکت در بوده

)بیش از حداقل دوره  ساعت 06اداره توسعه منابع انسانی به طور میانگین  66اند. در سال کالسها شده

های آموزشی لیه افرادی که در دورهآموزشی مورد نیاز مطابق قانون خدمات مدیریت کشوری( برای ک

نسبت به دوسال قبل از  66کنند، دوره آموزشی برگزار کرده است. همچنین در سال دانشگاه شرکت می

، اداره توسعه منابع انسانی در زمینه آموزش کارکنان تا حدود زیادی به یکی از 67آن بویژه نسبت به سال 

 ی شغلی و مدیریتی بود، دست یافت.هااهداف خود که تمرکز بر برگزاری دوره

های آموزشی بیرون از دانشگاه تا سقف سرانه نکته دیگر در خصوص آموزش کارکنان، پرداخت هزینه دوره

ها، پس از ارائه گواهی پرداخت آموزش است که درصورت موافقت کمیته آموزش با شرکت افراد در این دوره

 خواهد شد.

 35،600،000عنوان دوره آموزشی بیرون از دانشگاه مجموعاً مبلغ  06 در کل برای شرکت در 66در سال 

 57برای شرکت در  66،960،000مجموعاً مبلغ  61ریال به افراد پرداخت شده است در حالیکه در سال 



 99گزارش عملکرد اداره توسعه منابع انسانی در سال 

 

 

)این کاهش مبلغ نسبت به سال قبل به  عنوان دوره آموزشی خارج از دانشگاه به افراد پرداخت شده است.

 .باشد(می 61ها به صورت حضوری و شهریه بیشتر آنها در سال ی دورهدلیل برگزار

 

 در حوزه آموزش کارکنان 1011برنامه اداره توسعه منابع انسانی برای سال 

های برای خرید سامانه آموزش تحت وب کارکنان و برگزاری دوره 66مطابق مصوبه کمیته آموزش در سال 

اداره توسعه منابع انسانی در سال جاری مکلف به برگزاری  ،80085ISOآموزشی براساس استاندارد 

های برگزار شده و در کل طی مراحل الزم برای اخذ تر، اثرسنجی دورههای آموزشی تخصصیدوره

ها شد. همچنین با استقرار سامانه آموزش، پرونده آموزش برای بهبود کیفیت دوره 80085ISOاستاندارد 

هایی که باید طی شوند و ...( های دریافت شده، دورهذرانده شده، گواهیهای گکارکنان) شامل دوره

 دردسترس کلیه همکاران قرار خواهد گرفت.

 


