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 بسمه تعالی

 دانشگاه تهران کارکنان مددکاری اجتماعیآئین نامه 

 اداره کل رفاه و سالمت کارکنان

 

 مقدمه( 1ماده 

دامات هاي علمي و تخصصي و انجام اقضرورت ارائه خدمات مددكاري اجتماعي با استفاده از روشنظر به 

اص و واقع خمو خانواده ايشان در  دانشگاه اعضاي هیات علمي و كارمندان شاغل و بازنشستهحمايتي از 

 ماعي وكاري منسجم و هدفمند جهت ساماندهي به خدمات مددكاري اجتاضطرار، همچنین ايجاد ساز و 

اد ب و ايجمصو رفاه و سالمت كاركناناداره كل در  كاركنان يتي، واحد مددكاري اجتماعياقدامات حما

هاي مادي و معنوي هاي حمايتي دانشگاه و جذب كمكلها و پتانسیتا بتوان با استفاده از ظرفیتگرديد 

هاي فكري دانشگاهیان و كمك به رفع مشكل آنان اشخاص حقیقي و حقوقي، در جهت كاهش دغدغه

 فعالیت نمود.

 

 واحد مددکاری دانشگاه( 2ماده 

بیني  پیش دافدانشگاه به منظور نیل به اهرفاه و سالمت كاركنان واحد مددكاري اجتماعي در اداره كل 

انجام  تي ومامددكاري اجتماعي دانشگاه، همچنین اخذ نیازهاي خد كمیتهشده و پیگیري و اجراي مصوبات 

 يد.هاي كارشناسي اعم از تشكیل پرونده، ارائه گزارش هاي مورد نیاز و... فعالیت مي نمافعالیت

 

 دانشگاه اهداف  واحد مددکاری( 3ماده 

ان درجه انشگاه و بستگبازنشستگان د كارمندان و اعضاي هیأت علمي،اعي به ارائه خدمات مددكاري اجتم -1

 .آنانيك 

ب گردد در چارچوساماندهي خدمات مددكاري اجتماعي كه به صورت پراكنده در دانشگاه انجام مي -2

 ني.زماون ساو بر درونحمايتي  هاي تعريف شده و پايدار به منظور استفاده بهینه و تأثیر گذار از پتانسیل

 .ايجاد روحیه هم گرايي و احساس تعلق بین كاركنان دانشگاه -3

ه در ، اساتید و بازنشستگان دانشگاانجام اقدامات پشتیباني و حمايت مادي و معنوي از كاركنان -4

 هاي اضطراري و غیر مترقبه كه در چارچوب ضوابط و مقررات موجود قابل حل نباشد.موقعیت

 كنان و اساتید در انجام وظايفشان.كار وريهافزايش بهر -5

 .هانواده آنتالش جهت پیشگیري از مشكالت و مسائل اجتماعي در بین كاركنان و اساتید و خا -6

 .تعامل سازنده با ساير نهادهاي اجتماعي كشور -7

يك آنها  حمايت و پشتیباني مالي از كاركنان، اساتید و بازنشستگان دانشگاه كه خود يا بستگان درجه -8

 هاي خاص و صعب العالج شده باشند.مبتال به بیماري



2 

 در راستاي مرتفع نمودن مشكالت مددجويانتأسیس صندوق مددكاري دانشگاه  -9

 دانشگاه مددكاريتوسعه خدمات صندوق  -10

 

 واحد مددکاری دانشگاهوظایف ( 4ماده 

 آنان  انوادهخماعي به كاركنان و ارائه خدمات مددكاري اجتماعي به صورت فردي، گروهي و اجت -1

 ماعياستفاده از توان كارشناسي و تخصصي به منظور پیشگیري از مسائل و مشكالت اجت -2

 هاي صعب العالجارائه خدمات مددكاري به كاركنان و خانواده آنان درخصوص بیماري -3

مر، د، هالل احبهزيستي، كمیته امدا هايي نظیر وزارت بهداشت،برقراري ارتباط و تعامل سازنده با سازمان -4

 بنیاد شهید و... براي همكاري دو جانبه

 قام ذيصالححسب ضرورت و با هماهنگي با م بازديد و تحقیق میداني براي حل مشكل مددجويان -5

 دانشگاهدر 

ورات قدمالزم در حد  كسب اطالع از وضعیت افراد بستري شده در بیمارستان يا منزل و انجام اقدامات -6

 جهت رفع مشكالت احتمالي موجود

و  ازحسب نی اده متوفيخانوكمك به و  تسلیتدلجويي و جهت  متوفيبرقراري ارتباط با خانواده كاركنان  -7

 احقاق حقوق بازماندگان

  هاهاي مورد نیاز كاركنان و خانوادهريزي به منظور برگزاري آموزشبرنامه -8

ي، وضعیت هامكانات رفا اجتماعي و فرهنگي، روابط انساني، اوقات فراغت،انجام پژوهش در زمینه روابط  -9

 بهداشت رواني و اجتماعي، محیط كار و ارائه پیشنهاد براي بهبود شرايط محیط كار مددجو

صورت  دره آنها خانواد بازنشستگان دانشگاه اعضاي هیأت علمي، كارمندان و ارائه خدمات مشاوره به -10

 مركز مشاوره دانشگاه با هماهنگيلزوم 

 سالمندتیباني و ارائه راه كار و پیشنهاد جهت نگهداري از كاركنان حمايت و پش -11

هاي مردم نهاد و نقدي و غیرنقدي خیرين، سازمان هايخذ كمكاانجام هماهنگي و پیگیري الزم جهت  -12

 هاي دولتيسازمان

 یگیري و انجام ساير اموري كه در چارچوب وظايف مددكاري اجتماعي قابل تعريف است.پ -13

 خدماته و به هر نحو از مددكاري جوياني كه به واحد مددكاري مراجع تشكیل پرونده براي مدد -14

 گیرند.مي

 كاري به كاركنان دانشگاههاي واحد مددساني و معرفي خدمات و فعالیتراطالع  -15

 

 دانشگاه اجتماعی کارکنان مددکاری کمیته( 5ه ماد

در اري مددك به منظور تسريع در ارائه خدمات مددكاري و انجام هماهنگي بین واحدهاي مرتبط با موضوع

 گرديد.دانشگاه تشكیل كاركنان مددكاري  كمیتهتوانند نقش حمايتي داشته باشند، كه ميدانشگاه 
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 مددکاری اهداف کمیته( 6ماه

ل گیري از مسائشجامعه هدف به منظور پی آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهي خدمات ائه مشاوره وار -1

 اجتماعي

 ئه خدمات مطلوببه منظور ارا هاي مددكاريانجام پژوهش در چارچوب و حوزه فعالیت -2

 ارائه خدمات حمايتي و مددكاري -3

 هاي دولتياي مردم نهاد و سازمانهنخیرين، سازما مادي و معنويهاي جذب كمكاقدام جهت  -4

 

 مددکاری دانشگاه کمیتهاعضای  (7ماده 

  كمیته(رئیس )دانشگاه به عنوان  رفاه و سالمت كاركنانمديركل  -1

 ن مدير كل رفاه و سالمت كاركنان معاو -2

 كمیته(دبیر ) كاركنان رفاه و سالمترئیس اداره خدمات رفاهي اداره كل  -3

  ي اداره كل رفاه و سالمت كاركنانكارشناس مددكار -4

 رئیس مركز بهداشت و درمان -5

 ز مشاوره دانشگاه رئیس مرك -6

 مديرعامل كانون بازنشستگان دانشگاه -7

 تخلفات اداري نماينده هیات رسیدگي به  -8

 مدير عامل بنیاد حامیان دانشگاه  -9

  كل دفتر حقوقي دانشگاه مدير  -10

 د.معاون اداري و مالي دانشگاه به عضويت در كمیته منصوب خواهند شاعضا با حكم  :1 تبصره

 

 مددکاریکمیته وظایف و اختیارات ( 8ماده 

  گاهارجاع شده از سوي واحد مددكاري دانش پرونده هايبررسي و اخذ تصمیم در خصوص  -1

 وجود.اي حل مسائل مرپیشگیري از وقوع مشكالت و ارائه راه كار ببه منظور مناسب ارائه پیشنهادات  -2

 هاي حمايتيها و ابالغیهها، دستورالعملتصويب بخشنامه -3

 به مددجويانيا انواع وام تصويب پرداخت مبالغ بالعوض  -4

ران انشگاه تهصويب هیات رئیسه دبه تجلسه مورخ  ........................  در تبصره 1ماده و   8اين آيین نامه در در 

 فوق الزم االجراست. رسید و از تاريخ 
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 فرایند اجرایی کمیته مددکاری دانشگاه تهران دستورالعمل

 (1)پیوست شماره 

 

 جهت تشکیل پرونده مدارک مورد نیاز (1ماده 

 تكمیل فرم مددكاري -

 ورت معرفي از واحد(صارائه نامه واحد محل خدمت )در  -

 تصوير فیش حقوقي -

 تصوير حكم كارگزيني -

 مرتبط با نوع درخواستو مستندات مدارک هرگونه ارائه  -

 ( موضوعات درخواست قابل طرح در کمیته2ماده 

 موارد پزشكي/ خودكشي/ بیماري/ درماني -

 ازدواج/ تهیه جهیزيه -

 هزينه هاي كفن و دفن -

 اعتیاد -

 زنان سرپرست خانوار -

 آتش سوزي -

 كالهبرداري /دزدي -

 مسكن/ اجاره و خريد -

 ت اداريتخلفا -

 مسائل حقوقي/ زندان -

 كمك به يارانه بیمه -

 تهیه بسته هاي حمايتي -

 موارد غیر قابل پیش بیني و ضروري -

 ساير موضوعات ارجاعي به كمیته مددكاري -

 خدمت نوع( 3ماده 

 پرداخت وام با الويت زير:معرفي جهت  -

 راردادوام از بانك هاي عامل طرف قمعرفي براي اخذ  -1

 ريع در روند پرداخت وام صندوق رفاهتس -2
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 اي اخذ وام صندوق عدل پرورمعرفي بر -3

 معرفي جهت دريافت كمك بالعوض -4

 معرفي به مراكز حمايتي -5

 گردد.تعیین ميمیلیون  5میلیون تومان و سقف موارد خاص  4سقف كمك بالعوض  :1 تبصره

اعضاي كمیته  ل مي باشد. در موارد خاص با نظرمرتبه در سا 2طرح پرونده در كمیته مددكاري  :2 تبصره

 اين تعداد قابل افزايش خواهد بود.


