






 کلیات-فصل اول
 تعریف-1ماده
 در این دستورالعمل به کسی اطالق می گردد که برای استقرار و حفظ  ایثارگر-الف

 های انقالب اسالمی،دفاع از کیان نظام جمهوری اسالمی ایران،استقالل  دستاورد 
وظیفه انجام  تمامیت ارضی کشور و مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی و 

 .نموده و شهید،مفقوداالثر،جانباز،اسیر،آزاده و رزمنده شناخته شود
بنیاد )مراجع صالحیت داراز احراز مصادیق ایثارگری در چهارچوب قانون با ارائه گواهی -تبصره

خواهد (مسلحکل نیروهای ستاد -مسحدفاع و پشتیبانی نیروهای وزارت  -ایثارگرانشهید و امور 
 .بود



 

 شاهدخانواده -ب
 

راه اعتالی اهداف  در خانواده های معظمی که پدر،مادر،همسر و فرزندشان 
یا مفقوداالثر یا اسیر  شهید عالیه انقالب اسالمی و مبارزه با دشمنان انقالب 

 .شده اند
 

 خانواده ایثارگران-ج

 .خانواده های جانبازان و آزادگان که شامل همسر،فرزند و والدین آنها می شود



 واحد های تابعه-د
شامل دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی،مرکز  

و در مانی،قلب و عروق شهید رجایی،سازمان انتقال خون ایران  ، تحقیقاتی آموزشی
 و انستیتو پاستور ایران

 ایثارگران مراجعه کننده-ه
وزارت  ایثارگران  آن دسته از ایثارگرانی هستند که بعنوان ارباب رجوع به واحد 

شامل  که بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و واحد های تابعه مراجعه می نمایند 
 .گردندپرسنل هیئت علمی و غیر هیئت علمی می 



 

 مشاور-و
 

مشاور وزیر در امور شاهد و ایثارگران در ستاد وزارت متبوع و مشاور ایثارگران  
 تابعهواحد های 

 
 حوزه ایثارگران-ز

مشاور وزیر و همچنین مشاور  )مجموع عوامل و نیروهایی که تحت نظارت مشاور
 .در امور ایثارگران انجام وظیفه می نمایند(رؤسای واحد های تابعه



 هدف-2ماده
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت،تجلیل و تکریم از ایثارگران،بهره  

مندی از توان و تجربه آنان در حوزه های مختلف و ارائه خدمات و 
تسهیالت شایسته به جامعه ایثارگری در محدوده قوانین و مقررات  

 .موجود



 ایثارگران حوزه وظایف-3ماده
  حضرت رهنمودهای و فرامین نمودن اجرایی با ارتباط در الزم های پیشنهاد ارائه-1

 .ایثارگران با مرتبط موضوعات در رهبری مععظم مقام و (ره)امام
 آموزش و درمان بهداشت، وزارت در ایثارگران مشکالت و مسائل شناخت و برری-2

 .آنها های نیاز بندی اولویت و تابعه های واحد و پزشکی
  راه ارائه و  ایثارگران امور در متداول غیر و استثنائی مسائل بررسی و شناخت-3

 .تابعه های واحد رئیس یا وزیر رهنمود حسب مناسب خای حل
  راه ارائه و گران ایثار امور های مشی خط تعیین ریزی برنامه امر در مشارکت-4

 .تابعه های واحد رئیس یا وزیر رهنمود حسب الزم کاربردی پیشنهادی و کارها



 

و ارزیابی قوانین و مقررات مرتبط با امور ایثارگران از حیث  بررسی  -5
ایجاد رضایتمندی و اثر بخشی آنها و ارائه نقطه نظرات اصالحی و 
عنداللزوم پیشنهاد تغییر یا اصالح آنها به وزیر یا رئیس واحد های 

 .تابعه
تنظیم بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی در ارتباط با مسائل  -6

 .ایثارگران جهت ارائه به وزیر یا رئیس واحد های مربوطه
شرکت فعال در جلسات درون سازمانی و برون سازمانی مرتبط با  -7

 .امور ایثارگران



 

ارتباط با نهاد های متولی امور ایثارگران و سایر دستگاه های ارائه ایجاد -8
کننده خدمات به ایثارگران به منظور بهره مندی ایثارگران از خدمات و  

 .مزایای قانونی مقرر
نظارت و پیگیری امر بهینه سازی روند ارائه خدمات و انجام امور مربوط -9

 .به ایثارگران اعم از کارکنان یا ارباب رجوع در سطوح مدیریتی و اجرائی
انجام بررسی های کارشناسی الزم به منظور بستر سازی رشد  و ارتقاء -10

سطح توانایی های علمی، فرهنگی، اجتماعی و تخصصی ایثارگران و ارائه 
 .پیشنهادهای کاربردی به وزیر یا رئیس واحد های تابعه



 

اطالعات تخصصی به وزیر و رؤسای واحدهای تابعه در مورد مسائل رائه -11
مرتبط با با ایثارگران در زمینه قوانین و مقررات ، برنامه ریزی خط مشی گذاری،  

 .نظارت و اجرا
 .ایجاد هماهنگی در مورد فعالیت های مربوط به امور ایثارگران-12
شناسائی و طبقه بندی ایثارگران بر اساس عناوین و تعاریف مندرج در این -13

اطالعات فردی، شغلی،  )دستورالعمل از طریق ایجاد بانک اطالعاتی شامل 
تحصیالتی، خانوادگی، معیشتی همچنین دستاورد های علمی، فرهنگی، آموزشی،  

و به روز نگه داشتن آخرین وضعیت آنان و همچنین تالش  (ایثارگران... هنری و
 برای رفع مشکالت ایثارگران



 

و تنظیم طرح ها و برنامه های ویژه تکریم و تجلیل و پاسداشت مقام  تهیه -14
دیدار  :معنوی ایثارگران در چارچوب حفظ و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت شامل

با خانواده محترم شهداء و ایثارگران، برگزاری همایش ها و یادمان بزرگداشت مقام  
زیارتی، برنامه راهیان نور، برگزاری -شهداء و ایثارگران، برگزاری اردوهای سیاحتی

 .همایش های علمی، کارگاه و مسابقات علمی، فرهنگی، ورزیش و فوق برنامه
پیگیری اجرای کلیه قوانین، مقررات و تسهیالت قانونی جاری کشور در  -15

خصوص ایثارگران اعم از اداری، مالی، آموزشی، ادامه تحصیل ایثارگران،  
 ...اموراستخدامی، کسر ساعات کاری جانبازان، بیمه تکمیلی و سایر موارد و 



این   3ماده  15ارائه راه کارها و تدوین آئین نامه های مربوط به بند -1تبصره
دستورالعمل در مورد نحوه ادامه تحصیل ایثارگران با هماهنگی وزارت متبوع و 

 .در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران خواهد بود
این دستورالعمل بر اساس قانون   3ماده  5موارد مطروحه در بند -2تبصره

 .جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب مجلس شورای اسالمی خواهد بود



 دانشگاهشورای ایثارگران 
 :مقدمه

در راستای پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی در ترویج 
 (  ص)فرهنگ اسالم ناب محمدی

فرهنگ ایثار و شهادت و عمل به وصایای رهبر کبیر انقالب اسالمی حضرت  و 
 (  ره)امام خمینی

جهت تحقق اهداف فوق، حمایت و دفاع از حقوق ایثارگران شاغل دانشگاه،    در 
 .فعالیت خواهد نمود

 :کلیات 
 شورای ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کاشان   

 .می باشد که به لحاظ رعایت اختصار شورا نامیده می شود
 



 

ایثارگران به کارکنان شاغل دانشگاه اعم از کارمند و اعضاء هیأت علمی به شرح : تعاریف
 :ذیل اطالق می گردد

 ماه متناوب در جبهه  9ماه سابقه خدمت متوالی یا  6کسانی که حداقل : رزمنده
 .داشته باشند 29/5/1367لغایت  31/6/1359در فاصله زمانی 

 باشد  29/5/67لغایت  31/6/59دارای سابقه اسارت در جبهه در فاصله زمانی : آزاده
 .و یا گواهی  سابقه زندان سیاسی پیش از انقالب از ستاد آزادگان ارائه نماید

 ارائه کارت جانبازی یا گواهی از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مربوطه: جانباز
همسر، فرزند، خواهر، برادر شهید، ارائه کارت کامپیوتری یا گواهی مربوطه  : خانواده شهید
 از بنیاد شهید 



 :حوزه فعالیت
 .حوزه فعالیت شورا، دانشگاه علوم پزشکی و کلیه واحدهای تابعه دانشگاه را در برمی گیرد -

 نوع فعالیت
 ،شورا ، در راستای امور  فرهنگی، آموزشی، پژوهشی فعالیتهای -
 و دیگر نیازهای ایثارگران  می باشدرفاهی -
 شورا غیر سیاسی بوده و این شورا به هیچ گروه و حزب و  فعالیت -
 .سیاسی وابستگی نداشته و برابر مفاد اساسنامه فعالیت خواهد نمودجمعیت -

 :تابعیت
 .اعضای شورا باید ، تابعیت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را داشته باشند 
 :مدت فعالیت 
 .بودفعالیت شورا از تاریخ تشکیل شروع خواهد شد و برای مدت نامحدود خواهد  
 



 

 اهداف و شیوه های اجرایی
 :اهداف

 ،افزایش روحیه معنوی، ( ص)در جهت تداوم و گسترش فرهنگ اسالم ناب محمدیتالش -
 با فرهنگ منحط غرب و افکار الحادی و نفی مظاهر و آثار مغایر با فرهنگ اسالمی مبارزه -
 .محیط مقدس دانشگاهدر -
 در جهت حراست و ترویج ارزشها و آرمانهای انقالب اسالمی، تالش -
 مقدس و اجرای فرامین مقام معظم رهبری در سطح دانشگاهدفاع -
 تالش در راستای تحقق مطالبات قانونی و تسهیالت حمایتی ایثارگران -
 دفاع از شأن، منزلت و کرامت انسانی ایثارگران در نظام اداری -
تالش در راستای اجرای برنامه های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی ، رفاهی و دیگر نیازهای  -

 .ایثارگران



 

 :شورای ایثارگران  
 .سال می باشد 2نفر می باشد و مدت فعالیت از زمان انتخاب به مدت  7این شورا مرکب از  -
 دانشگاهموافقت رئیس رئیس و مسئول دفتر ایثار و با پیشنهاد مشاور -
 .سمت رئیس شورای ایثارگران منصوب می گرددبه -
 کلیه مکاتبات با امضای رئیس شورا  -
 نفر از اعضا رسمیت یافته   4با حضور جلسات -
 .  تصویب و معتبر خواهد بود( 1+ نصف )تصمیمات متخذه با اکثریت نسبی آرا و -
 .جلسات شورا توسط رئیس شورا و در صورت نبودن ایشان توسط دبیر شورا  اداره می شود -

رئیس شورا و در صورت عدم حضور ایشان که در صورت مساوی بودن آراء تصمیمی اتخاذ می شود  -1تبصره 
 .دبیر شورا،  رأی دهنده به آن موضوع باشند

جلسه متوالی، در حکم استعفای عضو غایب  3تا اعضا در جلسات الزامی است و غیبت هر یک از اعضا شرکت -
 .خواهد بود



 

 :های اجرایی شیوه
 مسائل و مشکالت ایثارگران و ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب در خصوصبررسی  -
 آن مسائل و مشکالت به مدیریت دانشگاه، مسئولین و مقامات وزارتیرفع  -
 ایثارگران در راستای تحقق اهداف شورا و آگاهی بخشی ایثارگران  ساماندهی  -

 و مسئولین واحدها از قوانین و بخشنامه ها
 اجرای قوانین و بخشنامه های قانونی مربوط به ایثارگران بمنظورپیگیری  -
 .ایثارگران از مزایا و تسهیالت حمایتی مربوطه از طریق مجاری قانونیبرخورداری  - 
 همایش، یادواره شهدا و مجالس فرهنگی، مذهبی، علمی در راستایبرگزاری  -
 سطح آگاهی و توانمندیهای ایثارگران دانشگاهارتقاء  - 
 .ارتباط مستمر با ایثارگران بمنظور تبادل نظر و استفاده از پیشنهادات آنها -
 تشکیل جلسات با مسئولین دانشگاه در جهت تحقق اهداف شورا -



 

      دست یابی به جهت جلسات مشترک با رابطین ایثارگران واحدهای تابعه دانشگاه برگزاری  -
 .مناسب خدمت رسانی راهکارهای 

 از کارشناسان و صاحبنظران خبره و مسئولین مرتبط دعوت -
 امور ایثارگران بمنظور تبادل نظر جهت دستیابی به راهکارهای مناسببا -
 و مسئولینتهیه بولتن الکترونیکی خبری جهت اطالع و ارائه گزارش عملکرد شورا به ایثارگران  -

 شوراکمیته های تخصصی در راستای تحقق اهداف تشکیل 
 اداریامور کمیته 1.
 و اطالع رسانی  فرهنگی 2.
 ورزشیرفاهی و کمیته 3.
 آموزشی و پژوهشی        کمیته 4.
 امور هیئت علمی         کمیته 5.



 

 تشکیل کمیته های تخصصی موردنیاز -
 اصالح و تصویب نهایی مصوبات کمیته های تخصصی -
اظهارنظر، دانشگاه جهت مصوبات در امور غیر مصرّحه در قوانین و مقررات به ریاست ارائه -

 تأیید و تصویب نهایی
 اجرای مصوبات از طریق کمیته های تخصصی یا مراجع ذیربط دانشگاه -
 تهیه و تدوین آیین نامه های داخلی شورا -
 مسئولین دانشگاه و وزارت بهداشتارائه عملکرد شورا به  -
 جلسه در ماه می باشد و در صورت نیاز توسط رئیس شورا   1جلسات شورا حداقل تعداد  -

 .اضطراری برگزار می گرددجلسه 
اجرای و پیگیری جهت ارائه آن به ریاست دانشگاه و و تبیین برنامه عملیاتی در شورا تدوین -

 آن



 شورای هماهنگی ایثارگران -4ماده 
 اعضای شورا در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-الف
 (رئیس شورا)وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -    
 معاونین وزیر -    
 (دبیر شورا )مشاور وزیر در امور شاهد و ایثارگران -    
 مسئول بسیج وزارت متبوعه-    
 کارشناس مسئول حوزه امور شاهد و ایثارگران-    
 سه تن از ایثارگرانشاغل بعنوان کارشناس با انتخاب مشاور وزیر-    



 

شورا در دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی  اعضای  -ب
 سراسر کشور

 (رئیس شورا)دانشکده /دانشگاه رئیس  -    
دانشکده یا                               /نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه مسئول  -    

 نماینده تام االختیار
 دانشکده/دانشگاهمعاونین  -    
 (دبیر شورا)دانشکده در امور شاهد و ایثارگران /رئیس دانشگاه مشاور  -    
 دانشکده/بسیج دانشگاهمسئول  -    
 (در دانشگاه های تیپ یک)مسئول حوزه امور شاهد و ایثارگران کارشناس  -    



 

با انتخاب مشاور رئیس کارشناس  تن از ایثارگران شاغل بعنوان سه  - 
 دانشکده/دانشگاه

 هااز دانشگاه ها و دانشکده های غیر شورای هماهنگی در واحد اعضای  -ج
مرکز آموزشی، تحقیقاتی و  ،  سازمان انتقال خون ایران، انستیو پاستور ایران )

 (درمانی قلب و عروق شهید رجایی
 رئیس -   
 معاونین   -   
 رئیس در امور شاهد و ایثارگرانمشاور  -   
 بسیجمسئول  -   
 تن از ایثارگران به انتخاب مشاور رئیسسه  -   

 



 

 :شورای ایثارگراناعضاء 
 آقای دکترعباس ارج

 آقای دکترحمید رضا بنفشه
 آقای دکترغالمعلی حمیدی

 آقای دکترداود خیرخواه
 آقای دکتر مسعود دهقانی

 آقای دکتر رضا رزاقی
 آقای حجت االسالم علیرضا شاه فضل

 آقای دکتر مهرداد فرزندی پور
 آقای علیرضا کاشانی نژاد

 خانم دکتر طاهره مازوچی
 آقای دکترسید علیرضا مروجی

 آقای هادی نیکخواه
 آقای رضا نعناکار

 خانم زهرا سادات ابن الرسول



 

 شورای هماهنگی امور ایثارگران وظایف  -5ماده
 گذاری و انخاذ تصمیم در امور کالن ایثارگران  سیاست  -الف

بر حسن اجرای قوانین و مقررات مصوب در امور ایثارگران و  نظارت  -ب 
 ارئه پیشنهاد های اصالحی 

 نمودار سازمانی تشکیالت رسمی راجع به ایثارگرانبررسی  -ج 
و پیشنهاد تخصیص بودجه مورد نیاز حوزه امور شاهد و بررسی  –د  

 ایثارگران



 کمیته های مشورتی-6 ماده
کمیته های مشورتی در راستای تحقق اهداف و شرح وظایف دفتر امور ایثارگران از میان 

 :ایثارگران داوطلب به تعداد پنج با هفت نفر به شرح ذیل تشکیل می گردد
 بررسی کلیه مسائل اداری ، مالی و استخدامی: کمیته امور اداری:الف

 فعالیت در زمینه امور فرهنگی: کمیته فرهنگی و اطالع رسانی-ب
 بررسی مسائل رفاهی و ورزشی: کمیته رفاهی و ورزشی-ج
بررسی مسائل آموزش و پژوهش در جهت ارتقاء تحصیلی : کمیته آموزشی و پژوهشی:د

 ایثارگران
 رسیدگیبه مسائل امور هیئت علمی: کمیته امور هیئت علمی:ه



 :فرهنگی و اطالع رسانیکمیته 
 خانم دکتر طاهره مازوچیسرکار 

 سرکار خانم دکتر زهرا نخی
 جناب آقای دکتر حسن حلواچی

 جناب آقای دکتر عباسعلی پر زلف قمصری
 جناب آقای حسن کفاش

 الرسولسرکار خانم زهرا سادات ابن 

 :کمیته امور اداری
 مسکینیجناب آقای مجتبی 

 جناب آقای سید محمد بهشتی
 جناب آقای دکتر مسعود دهقانی

 جناب آقای عبد اهلل غالمی
 جناب آقای هادی نیکخواه

 جناب آقای رضا نعناکار
 سرکار خانم زهرا سادات ابن الرسول 
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 :ورزشیو  رفاهیکمیته 
 جناب آقای سید مجید اعتماد الحسینی

 سرکار خانم مریم امیدی
 جناب آقای دکتر مرتضی براتی

 جناب آقای محسن حقگو
 جناب آقای سید حسین الجوردی

 

 :کمیته آموزشی و پژوهشی
 جناب آقای دکتر مجید اسماعیلی

 جناب آقای دکتراکبرعلی اصغر زاده
 سرکار خانم زهره باغشیخی
 جناب آقای دکتررضا رزاقی
 جناب آقای دکتر علی صابر

 جناب آقای دکتر محمود صفاری
 جناب آقای محمد قنایی
 کوچکیجناب آقای دکتر اباهیم 
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 :کمیته امور هیئت علمی
 جناب آقای دکتر رضا رزاقی

 جناب آقای دکترعلیرضا سلیمانی
 جناب آقای دکترمحمد رضا  شریف
 جناب آقای دکتر احمد یگانه مقدم

 جناب آقای دکتر محمد رضا معیری
 جناب آقای دکتر محمود سالمی

 زیلوچیجناب آقای محمد حسین 
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 ایثارگران رابط-7ماده 
ایثارگر رابط از بین شاغلین داوطلب در واحد محل خدمتی انتخاب  

 خواهند بودخود گردیده و مسئول پیگیری امور ایثارگران واحد 



 

 :رابطین
 .  رابطین از فعالین و ایثارگران واجد شرایط واحدهای تابعه دانشگاه می باشد

( استعفاء ، فوت، انتقال به خارج استان)در صورت قطع رابطه استخدامی با دانشگاه  -1تبصره 
 .نفر از ایثارگران آن واحد جایگزین می گرددیک یا رد صالحیت توسط شورا 

 
 :وظایف رابطین 
 .یثارگراندر چارچوب اهداف به شورای ارائه طرح های پیشنهادی از سوی واحدهای تابعه  -
 .ایثارگراندفتر پی گیری امور ایثارگران با هماهنگی  -
 خدمت خوددر واحد محل شورا و دفتر ایثارگران اجرای مصوبات و دستورالعمل های ابالغی -



 :رابطین ایثارگران در واحدهای تابعه دانشگاه
 

 ,مسئول محترم هماهنگی امور ایثارگران دانشکده های -آقای محمد قنایی
 و معاونت دانشجویی، پژوهشی و دانشجویی, پیراپزشکی,بهداشت ,پزشکی

مسئول محترم هماهنگی امور ایثارگران پرستاری و   -آقای مهدی خاندایی 
 ,مامایی و معاونت آموزشی

 مسئول محترم هماهنگی امور ایثارگران ستاد دانشگاه -آقای ناصر قاسمی 
مسئولین آقای دکتر سید احمد حسینی و آقای مصطفی گلیاسیان 

 محترم هماهنگی امور ایثارگران بیمارستان بهشتی
 مسئول محترم هماهنگی امور ایثارگران بیمارستان نقوی -آقای داود رزاقی 

مسئول محترم هماهنگی امور ایثارگران بیمارستان  -آقای عبداهلل غالمی 
 متینی

مسئول محترم هماهنگی امور  -آقای ماشاءاهلل جعفری فرد بیدگلی 
 ایثارگران شبکه آران و بیدگل



 مسئول محترم هماهنگی امور ایثارگران معاونت غذا و دارو -آقای قاسم خواجه منصوری 
 مسئول محترم هماهنگی امور ایثارگران معاونت بهداشتی -آقای محمد رضا حمامی 

 مسئول محترم هماهنگی امور ایثارگران بیمارستان کارگر نژاد -آقای منصور سلمان طاهری 
 مسئول محترم هماهنگی امور ایثارگران ستاد شبکه آران و بیدگل -آقای علی صالحی

 مسئول محترم هماهنگی امور ایثارگران بیمارستان شهید رجایی -اقای عباس مشهدی
 مسئول محترم هماهنگی امور ایثارگران بیمارستان سیدالشهداء -آقای حسین برومند

 مسئول محترم هماهنگی امور ایثارگران اورژانس گالبچی  -سرکار خانم نرگس جهانی 
 محترم هماهنگی امور ایثارگران معاونت درمان-مسئول  -آقای مجتبی مسکینی



 سایرموضوعات قابل طرح
 :بیمه ایثارگران





 

 :خدمات ارائه شده به ایثارگران
 :خدمات رفاهی و رزشی -1
  87مسئول ورزشی ایثارگران دانشگاه درسالانتصاب  -
اداره  –مسابقه والیبال به نام جام طلوع والیت با حضور تیم ایثارگران دانشگاه برگزاری  -

دانشگاه آزاداسالمی به قهرمانی تیم اداره برق ومقام نائب  -بانک تجارت –برق کاشان 
 قهرمانی دانشگاه علوم پزشکی  

تیم  از قسمتهای مختلف  10مسابقات فوتسال جام ایثارگران دانشگاه با حضور برگزاری  -
 مسابقه به قهرمانی تیم غذا و دارو   26دانشگاه تعداد 

 اندازی تایم شنا در استخر دانشگاه برای جانبازان قطع عضوراه  -
ورزشی جهت تیمهای والیبال خواهران وبرادران ایثارگرجهت   گرمکن خرید پیگیری  -

 حضور در مسابقات ورزشی  
 دانشگاهریزی جهت برگزاری مسابقات داخلی برنامه  -

 بازگشت
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 :1394انواع تسهیالت در سال-2
 :قرض الحسنه نوبتی -

 .این تسهیالت بر اساس نوبت و با توجه به وضعیت نقدینگی به هر یک از اعضا پرداخت می گردد
 قرض الحسنه اضطراری-
 گذاریقرض الحسنه سپرده  -
 (قرض الحسنه زیارتی، سیاحتی داخل و خارج از کشور: )3ایثار طرح  -
 (سپرده گذاری تدریجی) 4ایثار طرح -
 .برابری حق عضویت اولیه و ماهیانه امکان پذیرمی باشد 2تسهیالت با افزایش این : 5ایثار طرح  -
 (ریال 000/000/100افزایش تسهیالت سپرده گذاری تا سقف )  6ایثار طرح  -
 کارمزدتسهیالت سپرده گذاری بدون   7ایثار طرح  - -
 گذاریتسهیالت سپرده  8ایثار طرح -
 .درصد می باشد 4تسهیالت  پرداختی از نوع قرض الحسنه با کارمزد -
محصوالت سایپا و پارس خودرو جهت کلیه ( گارانتی)عقد قرار داد با نمایندگی سایپا جهت بیمه بدنه-

 ماهه  12کارکنان دانشگاه در اقساط 

عقد قرار داد با فروشگاه فرهنگ در خصوص خرید اقساطی لوازم خانگی، جهیزیه و فرش ماشینی -
 .قسط بدون پیش پرداخت با امکان کسر از حقوق و یا اعطاء چک نموده است 12طی 



 :خدمات فرهنگی -2
 مسئول فرهنگی ایثارگران دانشگاه انتصاب -1
 کلیه بخشنامه وبرنامه هاوارائه آن به واحدهادریافت    -2
 واطالع رسانی به نمایندگان واحد ها ایثارگران دانشگاه مکاتبه - 3
 مکاتبه با سازمان حج والزیاره واعزام ایثارگران به کربالی - -4
 دانشگاههای کتابخانه دیجیتال جهت کلیه ایثارگران  CDو تحویل تهیه  - 5
 طرح و اجرای مسابقات فرهنگی -5
 دیدار از خانواده ایثارگران شاغل و بازنشسته -6
 87/ 28/5همکاری در برگزاری گردهمایی ایثارگران جانباز در آمفی تئاتر دانشکده پزشکی درمورخ  -7
جهت عقد قرارداد با مراکز آموزشی در مورد فرزندان دانش آموز ایثارگران و هماهنگی با بنیاد پیگیری -8

 شهید استان و شهرستان 
 بن کتاب جهت ایثارگران دانشگاه ارائه  -9

 های کامل قرآن به کلیه ایثارگرانCDوتحویلتهیه  -10
 دانشگاهدورهای آموزشی زبان وکامپیوتربرای فرزندان ایثارگرا ن برگزاری -11

 بازگشت
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 :کمیته اداری
 هماهنگی جهت امور استخدامی ایثارگران-
 (قانون جامع ایثارگری) پیگیری اجرای احکام ایثارگران-
 پیگیری صدور احکام مرخصی های ذخیره شده-
 پیگیری درخواست های ایثارگران-
 هماهنگی بین بخشی جهت انجام امور ایثارگران-

 

 بازگشت
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 :اهداف کمیته هیئت علمی

 ارتقاء کمی و کیفی سطح اطالعات و مهارت های هیئت علمی ایثارگر -
 تشکیل کارگاه های علمی و مهارتی تئسط اعضاء هیئت علمی -
 ایجاد ارتباط بیشتر بین اعضاء هیئت علمی و کارکنان-
 پیگیری درخواست های اعضاء هیئت علمی ایثارگر-
 پیگیری پیشنهادات اعضاء هیئت علمی -

 بازگشت
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