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 زابلاعضای هیأت علمی دانشگاه سازمانی  نازلآیین نامه واگذاری م

 

هم از یازدهمین نشست ددر اجرای دستور دواز ۲٣۵به شماره  ۲۱/٨/٩۱ مورخه  هیأت رئیسه دانشگاه زابل در جلسه

های سازمانی متعلق به ز خانهاستفاده اعضاء هیأت علمی ا نحوههیأت امناء، آیین نامه مربوط به شرایط و ۵/٧/٩۰مورخه 

 به شرح زیر تصویب نمودند: تبصره ۵۵ماده و  ۲۲در را دانشگاه 

که از محل اعتبارات دانشگاه اعم از بودجه عمومی دولت و درآمدهای اختصاصی )سازمانی  منازل واگذاری (۱ماده 

کمیته مسکن بر عهده مقیم  و دائمی به اعضاء هیئت علمی (های مردمی ساخته شده یا می شودو هدایا و کمک

 د. نگردآن توسط هیئت رئیسه دانشگاه تعیین می اعضاء است که دانشگاه 

مالک محاسبه امتیاز اعضاء هیأت علمی اعم از خانم و آقا تاریخ اجرای حکم کارگزینی نامبردگان به  (۲ماده 

 .امتیاز تعلق خواهد گرفت ۵ل و به ازاء هر ماه اشتغا عنوان عضو هیأت علمی دائمی و مقیم خواهد بود

 هر ماه ازاءزل سازمانی استفاده ننماید، به اچنانچه عضو هیات علمی در لیست انتظار قرار داشته و از من (۱تبصره 

 .تعلق خواهد گرفتامتیاز  )نیم( ۵/۰انتظار 

 انتظاره ازاء هر ماه هستند پس از تاریخ واگذاری ب ۲٣ به اعضاء هیئت علمی که دارای منزل سازمانی  (۲تبصره 

 .خواهد گرفتامتیاز تعلق  ۲۵/۰

هستند پس از تاریخ واگذاری به ازاء  ٨٤واحدی و یا  ٤۲ به اعضاء هیئت علمی که دارای منزل سازمانی  (٣تبصره 

 امتیاز تعلق خواهد گرفت. ۵۲۵/۰ انتظارهر ماه 

 گیرد.سال تعلق می  ٤از در سال( و برای حداکثر امتی ٦ه نیم امتیاز )به افراد مأمور به تحصیل در هر ما (٣ماده 

در طول مدت زمان  ،باشندبورسیه دانشگاه می تنهابه افرادی که سابقه استخدامی در دانشگاه نداشته و  (٤ماده 

 گیرد.امتیاز تعلق می ۵۰امتیاز و حداکثر  دوهر سال به ازاء بورس 

 باشد :یت علمی به شرح ذیل مأامتیاز مدرک عضو هی (۵ماده 

 امتیاز ٣۰   مربی  -

 امتیاز ٦۵  استادیار -

 امتیاز ٧۰  دانشیار -

 امتیاز ٧۵   استاد -

 گردد :امتیاز افراد تحت تکفل به شرح ذیل محاسبه می (٦ماده 

 امتیاز( ۵۰امتیاز )حداکثر  ۵۰      همسر  -

 امتیاز( ٤۵حداکثر امتیاز ) ۵۵فرزند(    ٣)حداکثر  فرزند -

 تعلق می گیرد.مجرد  به فرزندان امتیاز تنها (۱تبصره 

 کمیته مسکن خواهد بود. ر عهدهبامتیاز مربوطه نحوه محاسبه افراد تحت تکفل و سایر تشخیص ( ۲تبصره 

 

% امتیاز مرتبه ٧۰برای همسر اعضاء هیأت علمی درصورتی که عضو هیأت علمی دانشگاه زابل باشند،  (٧ماده 

 :کسب می نماید به شرح ذیلعلمی را 



 امتیاز ۲۵                بی مر -

 امتیاز ۵/٤۵                   استادیار -

 امتیاز    ٤٩                   دانشیار -

 امتیاز  ۵/۵۲              استاد -
 

 د :نباشنوع منازل قابل واگذاری به شرح ذیل می (٨ماده 

 تک خوابه    عضو هیأت علمی به همراه همسر -

 دو خوابه  همسر و یک فرزندعضو هیأت علمی به همراه  -

 دو خوابه و بیشتر            دو فرزند و بیشتر، عضو هیأت علمی به همراه همسر -

 سایر موارد در صورت موجود بودن -

پس ( بطور پیوسته یا متناوبسال سابقه کار ) ۵۰به ازای حداقل دائمی مقیم برای اعضاء هیأت علمی  (٩ماده 

 گیرد.یک پلّه باالتر مدنظر قرار میواگذاری  واحددرخصوص نوع  (٨ا ت ۲موضوع مفاد ارزیابی مجدد )

 باشد:چگونگی محاسبه امتیاز رزمندگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا بشرح ذیل می (۱٠ماده 

 هر ماه یک امتیاز   رزمندگان -

 هر ماه یک امتیاز    اسارت -

 امتیاز ۵۰ ین یا فرزند شهید باشند(والد از عضو هیأت علمی یا همسرشچنانچه خانواده شهید ) -

 امتیاز دو   % جانبازی۵هر  -

 باشد.میامتیاز  ۲٤حداکثر  هشتامتیازات از بند ضمناً مجموع 

 گردد.مطرح میدانشگاه % در هیأت رئیسه ۲۵باالی  عزیزتقاضای جانبازان  (۱ تبصره

، ویالیی سایت قدیم واحدی ۲٤واحدی،  ٣۱واحدی،  ٤٨تیپ های منازل سازمانی دانشگاه زابل دارای  (۱۱ماده 

 .و ویالیی سایت جدید بوده و هر گونه جابجایی در تیپ های یکسان ممنوع می باشد

 حق درخواستسال  ٣تا  اندمسکن سازمانی خود را تعویض کردهکه قبالً محترمی اعضای هیأت علمی  (۱۲ماده 

 را ندارند. وسیعتراسکان در منازل و 

دانشگاه  ءکه طبق مصوبه هیئت امنا)ت علمی موظف است پس از انقضاء مدت زمان واگذاری ئعضو هی (۱٣ماده 

پرداخت اجاره بها  نسبت به ۲٧ماده نسبت به تخلیه واحد مسکونی اقدام و در غیر اینصورت طبق  (تعیین می شود

 اقدام نماید.

ر به تحصیل شوند می بایست منزل سازمانی عضائ هیئت علمی ساکن در منازل سازمانی چنانچه ماموا( ۱٤ماده 

 را تخلیه و تحویل نمایند. 

در صورت  ،چنانچه عضو هیئت علمی مجرد بوده و یا همسر ایشان عضو هیئت علمی دانشگاه زابل نباشد (۱تبصره 

 برابر اجاره بهای کارشناسی را پرداخت نماید. ۵/۵عدم تخلیه منزل سازمانی می بایست 

باشد به دانشگاه زابل عضو هیئت علمی  ساکن در منازل سازمانی نیز عضو هیئت علمیهمسر  چنانچه (۲تبصره 

 برابر قیمت کارشناسی می تواند منزل سازمانی را در اختیار داشته باشد. شرط پرداخت اجاره بها
 



 توانند حداکثریشوند، ماعضای هیأت علمی ساکن در منازل مسکونی که به افتخار بازنشستگی نائل می (۱۵ماده   

تا سه ماه با پرداخت اجاره مسکن معمولی و پس از آن با اجازه کمیته مسکن حداکثر به مدت سه ماه دیگر با 

  زل مسکونی اسکان داشته باشند.ادر من (۲٧ ماده)موضوع  کارشناسیمسکن به نرخ بهای پرداخت اجاره 

% از پاداش بازنشستگی را ۲۵یازات این بند، دانشگاه معادل در صورت استفاده این دسته از همکاران از امت (۱ تبصره

 به عنوان ودیعه تخلیه مسکن نزد خود نگه خواهد داشت.

افرادی  باشد.مسئولیت صحت، دقت و جامعیت اطالعات ارائه شده به کمیته مسکن با فرد متقاضی می (۱٦ماده 

ضمن حذف امتیازات کسب ازمانی را اشغال می نمایند، و یا بدون مجوز منزل ساطالعات خالف واقع بدلیل ارائه  که

 روز تخلیه نمایند. ۵۰واحد مسکونی سازمانی می بایست ظرف مدت  سکونت دردر صورت  ،شده

نسبت به تخلیه  روزه( ۵۰)فرصت  در موعد مقرر ساکن در منزل سازمانی چنانچه عضو هیئت علمی( ۱تبصره 

برابر اجاره کارشناسی  ٣ونی به دانشگاه ملزم به پرداخت اجاره بها به مقدار م ننماید تا زمان تحویل منزل مسکاقدا

 از حقوق ومزایای وی کسر می گردد. ۵٩است، که طبق ماده 

 منازل سازمانی بنابه نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد. اجاره بهای ماهیانه  (۱٧ماده 

رئیسه دانشگاه قابل پرداخت است. این اجاره بها هر سال در شهریور مبلغ اجاره بها پس از تائید هیأت  (۱تبصره 

 .می باشدماه تعیین و به مدت یکسال کامل شمسی معتبر 

عالوه بر اجاره بها ملزم به پرداخت هزینه نگهداری، ساکن در منازل سازمانی هیئت علمی اعضاء ( ۱٨ده ما

  سرمایش و گرمایش و .... می باشند.
 د.می گردتعیین دانشگاه  توسط کمیته مسکن موارد ذکر شده در این ماده هزینه (۱ تبصره

را های سازمانی باید بپردازد مدیریت امور مالی دانشگاه مکلف است مبلغی را که استفاده کننده از خانه (۱٩ماده 

 اریز نماید.های سازمانی دانشگاه واز حقوق، مزایا و سایر مطالبات وی کسر و به حساب تمرکز درآمد خانه

و  (با ذکر امکانات و جزئیات بناتنظیمی ) صورتجلسهرا طبق واحد مسکونی می تواند ت علمی ئعضو هی (۲٠ماده 

. در زمان تخلیه نیز می یردتحویل  گ ریاست کمیته مسکن تائید و ذیل( ۲)تبصره  واگذاریامضاء قرارداد پس از 

-ای بـه نماینده دانشگاه یا سرپرست خانهگرفته طی صورتجلسه بایست منزل مسکونی را عیناً همانطور که تحویل

و رسید دریافت نماید. بدیهی است در صورت بروز هر گونه خسارت عضو هیئت علمی می  بازگرداندههای سازمانی 

نسبت به جبران خسارات وارده اقدام نماید. کلیه بدهیهای واحد مسکونی شامل آب، برق و تلفن تا زمان بایست 

 .است واحد مسکونی بر عهده عضو هیئت علمی بوده و مکلف به پرداخت زگرداندنبا

 ،نباشد عینم (٨۲موضوع ماده مبلغ بدهی واحد مسکونی )در زمان بازگرداندن منزل سازمانی،  چنانچه (۱ تبصره

دیعه توسط تا زمان تسویه حساب کامل اقدام نماید. مبلغ و ودیعه به گذاردنمی بایست نسبت  استفاده کننده

 کمیته مسکن تعیین خواهد شد.

استفاده کننده ملزم به امضاء قرارداد واگذاری )تنظیمی توسط دفتر حقوقی دانشگاه( و رعایت مفاد آن  (۲تبصره 

 است. 

و  سازمانی عضو هیئت علمی درصورت انتقال و یا قطع هرگونه همکاری ملزم به تخلیه واحد مسکونی (۲۱ماده 

 باشد.می (۲٨موضوع ماده بهای مربوطه )انجام تسویه حسا

دانشگاه  ت علمیئعضو هیخود  ،نامهآیین ( این ٧ت علمی موضوع ماده )ئدرصورتیکه همسر عضو هی (۱ تبصره

 استفاده نماید. منزل سازمانیتواند از باشد کماکان تا شاغل بودن همسر می زابل



و همسر وی عضو هیأت علمی  زمانی فوت نمایدعضو هیئت علمی ساکن در منازل سادرصورتی که  (۲۲ماده 

در محل خدمت  متوفیو هرگاه فرزندان  ،خواهند داشتتخلیه ماه از تاریخ فوت فرصت  خانواده متوفی چهارنباشد، 

 قابل تمدید خواهد بود. جاری تا پایان سال تحصیلی ت تخلیهلمهمشغول به تحصیل باشند 
 


