
  دانشگاه بيرجند 
  

هاي مربوط  در تهران با هدف تسهيل در امور مأمورين اعزاميِ دانشگاه، كاهش هزينه
نامه به منظور استقرار نظم اين آئين. اندازي شده است

دفتر نمايندگي دانشگاه در تهران گويي بهينه به همكاران متقاضي تنظيم گشته و 
  . نيز مسئوليت هماهنگيِ اعزام مأموران و رزرو مكان اقامت را برعهده دارند

پس از اتمام مراحل  1396سال آبان در خيابان فرصت، 
، از چهارراه شباهنگ، كوچه محمدي بعد، شمالي
مجهز به يخچال،  تخت 13 مشتمل برو آسانسوردار 
به شرح زير ... و  ، اينترنتدوربين مداربستهاتو، سشوار، 

 پاركينگ

اولويت استفاده از مأمورسرا به ترتيب شامل هاي اسكان، 

 .مدت به تهران دارند الزام به سفر كوتاه

 . ، عازم تهران هستند

  .كنند در دانشگاه بيرجند همراهي مي
  .معاون اداري مالي با مشورت مركز بهداشت و سالمت دانشگاه خواهد بود

درخواست خود مانده به سفر، الزم است حداكثر دو روز كاري 
در صورت وجود ظرفيت خالي  داده تا بيرجند تحويل
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  نام خدا به

  نامة استفاده از آيين

دانشگاه بيرجند  مأمورسراي دكتر گنجيِ

در تهران با هدف تسهيل در امور مأمورين اعزاميِ دانشگاه، كاهش هزينه» مأمورسراي دكتر گنجيِ دانشگاه بيرجند
اندازي شده است به اسكان مأموران اعزامي و همچنين ارتقاي سطح رفاهي همكاران راه

گويي بهينه به همكاران متقاضي تنظيم گشته و امكان پاسخنيز و بيشتر در امور اقامتي مأمورين 
نيز مسئوليت هماهنگيِ اعزام مأموران و رزرو مكان اقامت را برعهده دارند رياست دانشگاه ةحوزو بر آن 

  امكانات مأمورسرا
خيابان فرصت، درپس از فروش دو واحد مأمورسراي قبلي مأمورسراي دكتر گنجي 

شمالي خيابان اسكندريانتهاي خيابان آزادي، در واقع طبقه  4بازسازي در ساختماني 
آسانسوردار بلة مواحد  4 شاملاين مأمورسرا ظرفيت . اندازي شده است
اتو، سشوار،  ،، سيستم حرارتي و برودتيفرنگي ايراني و تلويزيون، سرويس بهداشتي

 تخت 4اتاق و  2: اول

 تخت 3اتاق  2: دوم

 تخت 3اتاق  2: سوم

 و جلسات اداري هيأت رئيسه ويژه: چهارم

پاركينگموتورخانه، انبار و مسئول پذيرش به همراه  سوئيت: زيرزمين شامل

  اولويت استفاده
هاي اسكان، با عنايت به جمعيت شاغلين فعلي دانشگاه بيرجند و از سويي محدوديت

 مأموران اعزامي دانشگاه بيرجند

الزام به سفر كوتاه....) بيماري، گرفتاري و (همكاران دانشگاه بيرجند كه به دليل ضرورت 
 طرف قرارداد با دانشگاه  ر دولتيِمأموران اعزامي ساير دواي

، عازم تهران هستندمدتكوتاه دانشگاه بيرجند كه به قصد سفر شخصيِ شاغلهمكاران 
در دانشگاه بيرجند همراهي ميرا دانشگاه بيرجند كه يكي از وابستگان خود  شاغلهمكاران 

معاون اداري مالي با مشورت مركز بهداشت و سالمت دانشگاه خواهد بود ةبه عهد 2تعيين اولويت بند 

الزم است حداكثر دو روز كاري ) 5و  4بند (همكاران متقاضي سفرهاي شخصي 
بيرجند تحويلرياست دانشگاه در  ةحوزرا به مسئول پذيرش مأمورسرا در 

  .گرددانجام  مكانرزرو 

 

  

  مقدمه
مأمورسراي دكتر گنجيِ دانشگاه بيرجند«

به اسكان مأموران اعزامي و همچنين ارتقاي سطح رفاهي همكاران راه
بيشتر در امور اقامتي مأمورين 

بر آن مسئوليت نظارت 
 

امكانات مأمورسرا
مأمورسراي دكتر گنجي 

بازسازي در ساختماني 
اندازي شده است راه 9 پالك

تلويزيون، سرويس بهداشتي
  :باشد مي

اول ةطبق -
دومطبقة  -
سومطبقة  -
چهارمطبقة  -
زيرزمين شامل -

اولويت استفاده
با عنايت به جمعيت شاغلين فعلي دانشگاه بيرجند و از سويي محدوديت

  :افراد زير است
مأموران اعزامي دانشگاه بيرجند .1
همكاران دانشگاه بيرجند كه به دليل ضرورت  .2
مأموران اعزامي ساير دواي .3
همكاران  .4
همكاران  ةخانواد .5

تعيين اولويت بند : 1ره تبص

همكاران متقاضي سفرهاي شخصي  :2تبصره 
را به مسئول پذيرش مأمورسرا در 

رزرو 
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و مدت  بار 2در طول سال ) 5و  4بندهاي (رسرا براي سفرهاي شخصي حداكثر تعداد دفعات استفاده از مأمو :3تبصره 
  . شب متوالي است 3اقامت در هر دفعه 

سفرهاي براي همكاران متقاضي و يا تمديد مدت اقامت بار در سال از امكانات مأمورسرا  2 از استفاده بيشتر  :4  تبصره
 50مالي دانشگاه، وجود ظرفيت خالي و پرداخت  -فقط در صورت موافقت معاون اداري) 5و  4بند (شخصي 

 .مقدور خواهد بود) مصوب(درصد اضافه بها از نرخ تعيين شده 

  فرايند رزرو و تحويل اتاق
I. رزرو و تحويل اتاق مأموران اعزامي به شرح زير است فرايند:  

 »تأمين مكان«مأموريت با قيد  ةصدور برگ .1

 )معرفي(رياست و رزرو مكان و دريافت فرم پذيرش  ةمراجعه به حوز .2

در  وروددقيق با مسئول پذيرش مأمورسرا در تهران به صورت تلفني و اعالم ساعت  رفس زا شيپ و به موقعهماهنگي  .3
 زمان غيراداري

مأموريت و كارت معتبر  ةتحويل فرم پذيرش تكميل شده، برگ: مراجعه به پذيرش مأمورسرا از ورود به تهران و پس .4
 اتاق در اختيار قرار گرفتنكليد و و دريافت ) شناسنامه يا كارت ملي(

ط پذيرش كه توس(مأموريت  ةاتاق و دريافت برگ كليد مراجعه به پذيرش مأمورسرا، تحويل: پس از پايان مأموريت .5
 تحويل داده شدهكارت دريافت  همراهبه ) مأمورسرا ممهور خواهد شد

 دادعت و متناسب با ظرفيت فضا و هاگشناد رد هنامنوع تمديد مدت اقامت تنها از طريق هماهنگي با واحد صدور معرفي هر .6
 رارقتسا ،ناراكمه ناكسا يارب هنيهب يگنهامه ناكما و مظن تياعر روظنم هب تسا يهيدب .ميسر خواهد بود نايضاقتم
 .دشابيمن رودقم ،دننكيم هعجارم ارسرومأم هب رتدوز همان يفرعم رد جردنم خيرات هب هجوت نودب هك يدارفا

II. رزرو و تحويل اتاق همكاران غيرمأمور به شرح زير است فرايند:  
 )از حقوقهزينة اسكان موافقت پرداخت  ةامضاء برگ(رياست و رزرو مكان و دريافت فرم پذيرش ة مراجعه به حوز .1

در زمان  ورود دقيق به صورت تلفني و اعالم ساعت مسئول پذيرش مأمورسرا در تهرانبا به موقع هماهنگي ضرورت  .2
 غيراداري

و دريافت كليد و ) شناسنامه يا كارت ملي(تحويل فرم پذيرش تكميل شده و كارت معتبر : مراجعه به پذيرش مأمورسرا .3
 اتاق

 مراجعه به پذيرش مأمورسرا، تحويل اتاق و دريافت كارت : در پايان سفر .4

  امورمالي
  :اخذ آن به شرح زير است ةبها و نحو  اجاره

 تابع مقررات جاري دانشگاهمأموريت  ةدر برگ »تأمين مكان«اسكان مأموران اعزامي دانشگاه بيرجند به شرط قيد  .1
 .خواهد بود

 .توافق شده خواهد بودة طرف قرارداد دانشگاه بيرجند بر اساس تعرف رزينه براي مأموران اعزامي از دواياخذ ه .2

در ابتداي ) استفاده شخصي(براي همكاران دانشگاه بيرجند و همراهان اين تعرفه  ومعتبر بوده  نهساالبها،  ي اجاره تعرفه .3
به روز  پيشنهاد در تهران مسئوليتدانشگاه نمايندگي دفتر  .اسفند هر سال توسط هيأت رئيسه تعيين و اعالم خواهد شد

  .داشت را برعهده خواهد كنندگان از مأمورسراتنظيم فهرست استفادهو بها  كردن اجاره

همكاران دانشگاه در زمان رزرو . وجوه اجاره الزاماً به حساب درآمدهاي دانشگاه بيرجند واريز خواهد شد ةكلي: 1تبصره 
  .دنموكسر از اولين حقوق را امضاء خواهند  باهزينه اسكان پرداخت موافقت  ةاتاق، برگ

مالي  و مابين توسط معاون اداري دولتي طرف قرارداد دانشگاه بر اساس مفاد قرارداد في رمأموران دواي ةوجه اجار: 2تبصره 
 .دانشگاه، مشخص و از سوي طرف قرارداد به حساب درآمدهاي دانشگاه واريز خواهد شد
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  مقررات 
  :باشند زير ميملزم به رعايت مقررات استفاده از مأمورسرا  تقاضيانم
  .در زمان تحويل اتاق الزامي است )شخصاً(هيأت علمي و كاركنان  ءاعضاحضور  .1

 ةشناسنام در صورت داشتن همراه، و ،كد پرسنلي و همراه داشتن كارت شناسايي سازماني داراي عكس ،در هنگام پذيرش .2
 .است الزامي متقاضي و همراهان

 تسيابيم ناراكمه تروص نيا ريغ رد ،باشد مي 15ساعت  ارسرومأم شريذپ لوئسم يگنهامه اب اتاق و تخلية زمان تحويل .3
به ساير همكاران در صورت عدم رعايت به منظور ارائة سرويس  .دنهد ماجنا ار مزال يگنهامه شريذپ رومأم اب لبق بش

ها خواهد  اقدام به تخليه اتاق ناگزير) گويي به ساير مراجعانبراي امكان پاسخ(ا پذيرش مأمورسر لوئسم ،زمان ذكر شده
  .نمود

رسانده نامه واحد صادركنندة معرفيساعت قبل به اطالع  24اقامت، موضوع الزم است حداقل تمديد در صورت تمايل به  .4
   .در صورت ظرفيت خالي هماهنگي الزم انجام گيردشود تا 

در روزهاي اداري الزم است زمان لذا . نمايد شنبه تا چهارشنبه در ساعات غيراداري انجام وظيفه مي از ،پذيرش مأمورسرا .5
 .شودرا بر اين اساس تنظيم  تخليه اتاقو  تحويل

در صورت . نياز به پاركينگ را اعالم نمايند ،اتاق هنگام رزرودر متقاضيان پاركينگ، الزم است فضاي با توجه به محدوديت  .6
 . كه زودتر رزرو را انجام داده باشند افرادي خواهد بود بااولويت پاركينگ عدم نياز خودروهاي اداري دانشگاه و هيأت رئيسه، 

كلي نظافت . استكنندگان استفادهمسئوليت نظافت عمومي مأمورسرا برعهدة به عرف معمول واحدهاي اقامتي دولتي،  .7
 .پذيرد واحدها و اعالم ساكنين صورت ميموردي و به صورت  تخليه اتاق و يا با توجه به نياز پس ازواحدها 

، يها، وسايل برق و خاموش بودن المپ ها شيرگاز، شيرهاي آب و پنجره از بسته بودن الزم استواحدها در هنگام خروج از  .8
  .شوددرب ساختمان اطمينان حاصل نيز و  ي اصليودي به راهروربودن درب وبسته كولر و تلويزيون، و 

سطل تعبيه شده در حياط يا سطل به  ي هر واحدها زباله الزم است در هنگام خروج از آپارتمان، به منظور رعايت بهداشت .9
  .انتقال يابدشهرداري در ورودي كوچه 

به مسائل ايمني جميع رعايت و  ها اتاق زاتيتجه مراقبت از و شود مي كنندگان تحويل مراجعهمنظم ها  اتاق ،در بدو ورود .10
 . است گيرنده تحويلشخص  ةعهد

 .كلية فضاهاي عمومي مأمورسرا مجهز به دوربين مداربسته است .11

 .گردد خودداريها  يا تغيير چينش آن اهدحاو لخاد رد دوجوم ز انتقال وسايلا .12

 .ممنوع استبه لحاظ مالحظات امنيتي ها  طبخ غذا در داخل آپارتمانبه عرف معمول واحدهاي اقامتي دولتي،  .13

 ،توجهيناشي از بي بازبيني كرده و در صورت بروز خسارتبه دقت ها را  اتاقپذيرش مأمورسرا  لوئسم در هنگام تخليه، .14
از حقوق وارد شده تا خسارات نمود خواهد  موضوع را كتباً به مسئول دفتر نمايندگي دانشگاه در تهران گزارش

 .قرارداد مطالبه گرددطرف از يا كسر كنندگان  مراجعه

 .تشاد دهاوخن ار ناعجارم هب يئوگخساپ ناكما حبص 6 ات 24 تعاس لصافدح رد ارسرومأم شريذپ .15

رفاهي در دفتر نمايندگي دانشگاه در تهران از هر گونه پيشنهاد عملي يا احياناً انتقادي به منظور ايجاد بهبود در ارائه خدمات .16
، انتقاد يا پيشنهاد مراتب به مسئول دفتر نمايندگي دانشگاه در شكايتدر صورت هر گونه . مأمورسرا استقبال خواهد نمود

صندوق پيشنهادات و بدين منظور  .تا پيگيري شودگرديده منعكس يا مسئول هماهنگي در حوزة رياست دانشگاه تهران 
  . در ورودي مأمورسرا تعبيه شده استانتقادات 

  
بيرجند به تصويب رسيده است و از  دانشگاههيأت رئيسه  28/7/1397 مورخ ي نامه در جلسه اين آيين

   .االجرا استتاريخ تصويب الزم
 


