آیین نامه واگذاری منازل سازمانی کوی کارمندان
تعاریف
کمیته مسكن کارمندان :متشكل از ریيس اداره رفاه كاركنان ،مدیر امور اداري و منابع انسانی ،یك نفر نماینده
شوراي كوي كارمندان (بدون داشتن حق راي) ،یك نفر نماینده شوراي صنفی كاركنان (بدون داشتن حق راي) و
معاون اداري و مالی دانشگاه است.
شورای کوی کارمندان :متشكل از  7نفر از اعضا ساكن در كوي كارمندان است كه بر اساس مصوبه داخلی
جهت همكاري در امور داخلی كوي و نظارت بر مشاعات انتخاب میشوند.
مواد اجرایی
ماده  -۱دانشگاه میتواند ،به منظور حمایت از اعضا ،خانههاي سازمانی واقع در منازل سازمانی دانشگاه را با
درخواست كتبی اعضاي رسمی ،پيمانی و قراردادي با شرایط و ضوابط آئيننامه مصوب هيات ریيسه دانشگاه به
صورت اجاره بر اساس نرخ پيشنهادي كارشناس رسمی و یا كارشناس منتخب كميسيون معامالت دانشگاه و با رعایت
مواد این آیين نامه ،به عضو واگذار كند.
تبصره  -۱سكونت سایر افراد شاغل در دانشگاه به پيشنهاد كميته مسكن كارمندان و تایيد هيات ریيسه ،در صورت
وجود فضاي خالی و با زمان محدود بالمانع است.
تبصره  - 2سكونت سایر افراد شاغل(موضوع تبصره )1به صورت ساليانه بررسی و واگذاري واحد پس از اخد
تعهدنامه محضري یا انعقاد قرارداد استيجاري یكساله امكانپذیر خواهد بود.
ماده  -2به منظور حمایت از عضو ،موسسه میتواند ،طبق بندهاي ذیل ،نسبت به ارایه تعيين اجارهبهاي خانههاي
سازمانی اقدام كند.

مدت سكونت

میزان اجاره بهاء ( درصد)

از ابتداي سكونت تا انتهاي سال پنجم

 40%قيمت كارشناسی

از ابتداي سال ششم تا انتهاي سال هشتم

 45%قيمت كارشناسی

از ابتداي سال نهم تا انتهاي سال یازدهم

 50%قيمت كارشناسی

از ابتداي سال دوازدهم تا انتهاي سال چهاردهم

 55%قيمت كارشناسی

از ابتداي سال پانزدهم تا سال هفدهم

 60%قيمت كارشناسی

از ابتداي سال هجدهم تا سال بيستم

 100%قيمت كارشناسی
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تبصره  - 3هزینه شارژ هر واحد مسكونی به صورت مستقل از اعضا بر اساس مصوبه شوراي كوي دریافت خواهد
شد.
ماده  -3ضوابط واگذاری :پس از پيشنهاد متقاضی و محاسبه امتياز افراد (طبق جدول شماره  )1و تعيين واحد
مسكونی بر اساس تيپهاي منازل (جدول شماره  )2كه توسط كميته مسكن صورت خواهد گرفت ،واحد مزبور معين
و سپس واگذار خواهد شد.
.تبصره  - 4در صورت وجود بيماري و یا شرایط خاص ،با پيشنهاد كميته مسكن و تایيد ریيس دانشگاه ،امكان
اعطاي تا سقف  10امتياز وجود دارد.
تبصره  - 5در موارد خاص و در صورت وجود فضاي خالی و مناسب در مورد زنان باردار و بنا به درخواست
متقاضی ،كميته مسكن میتواند بصورت كامال محدود به لحاظ زمانی تمهيدات الزم را جهت رفاه حال اینگونه افراد
لحاظ نماید.
تبصره  - 6پس از تصویب كميته مسكن بشرط وجود واحد خالی امكان واگذاري دو واحد مسكونی در مجموعه
مسكونی دستگاه  48و یا كوي امام علی (ع) به متقاضيان داراي حداقل سه فرزند و یا دو فرزند باالي  15سال وجود
دارد.
تبصره  - 7مدت اقامت هر خانواده كارمند در منازل سازمانی كارمندان به مدت  5سال تعيين و ادامه سكونت به
شرط عدم تملك واحد مسكونی براي  5دوره سه ساله دیگر با محاسبه امتياز جهت تخصيص واحد متناسب در ابتداي
هر دوره با تایيد كميته مسكن امكانپذیرخواهد بود.
تبصره  - 8در هر صورت حق تقدم اسكان با افراد فاقد مسكن و سرپرست خانوار است و در شرایط امتياز برابر بين
متقاضيان ،ميانگين ارزشيابی سهساله آخر مالک عمل خواهد بود.
تبصره  - 9بنا به درخواست متقاضی و یا كميته مسكن و بر اساس شرایط و موقعيتهاي سازمانی بوجود آمده بسيار
خاص ،امكان امتيازبندي و تعيين واحد جدید توسط كميته مسكن خارج از نوبت وجود خواهد داشت.
تبصره  - ۱0در صورت عدم اشتغال فرد به هر دليل (بازنشستگی ،انتقال ،ماموریت ،مرخصی بدون حقوق و )...
ظرف مدت  3ماه با پرداخت كامل اجاره بها اجازه سكونت فرد بالمانع است.
تبصره  - ۱۱در صورت فوت عضو ،خانواده عضو با پرداخت  50درصد اجاره به مدت  6ماه می توانند از امتياز
سكونت استفاده كنند.
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جدول شماره  -۱نحوه محاسبه امتیاز

عنوان پست سازمانی
سال استخدام

مدیر ،معاون مدیر ،ریيس اداره ( 20امتياز) ،كارشناس مسئول ،كارشناس
( 15امتياز) و سایر  10امتياز
به ازاي هر سال سابقه  0/5امتياز

تعداد افراد خانواده

تاهل  15امتياز ،به ازاي هر فرزند  5امتياز ،اعضاي مجرد سرپرست خانوار
 10امتياز
هر سال سكونت در واحد تيپ  -3 ،Dامتياز

هر سال سكونت در واحد تيپ  -2/5 ،Eامتياز
سنوات سكونت بعد از  5سال

هر سال سكونت در واحد تيپ  -2 ،Fامتياز

هر سال سكونت در واحد تيپ  -1/5 ،Gامتياز

هر سال سكونت در واحد تيپ  Hو -1 ، Iامتياز
تعداد ماه هاي حضور در جبهه

هر ماه  0/3امتياز

درصد جانبازي

هر  5درصد 2 ،امتياز

تعداد ماه هاي اسارت

هر ماه  0/3امتياز

مجموعا تا سقف  10امتياز

جدول شماره  -2تیپ منازل کوی کارمندان
تيپ منازل
D

مشخصات

توضيحات

دوخوابه همكف  80متري بلوک  1تا ( 6حداقل  3فرزند و خانواده در صورت تعميرات اساسیD+
 5نفره)
در صورت تعميرات اساسیE+

E

یكخوابه همكف  65متري بلوک  1تا ( 6خانواده  4نفره)

F

یكخوابه طبقه اول بلوک  1تا  6و طبقه همكف مجموعه  48دستگاه در صورت تعميرات اساسیF+

G

یكخوابه طبقه دوم بلوک  1تا  6و طبقه اول مجموعه  48دستگاه

در صورت تعميرات اساسیG+

H

یكخوابه طبقه سوم بلوک  1تا  6و طبقه دوم مجموعه  48دستگاه

در صورت تعميرات اساسیH+

I

یكخوابه طبقه سوم مجموعه  48دستگاه

در صورت تعميرات اساسیI+

 منظور از حروف با عالمت  +واحدهاي بازسازي شده می باشد.

