بسمه تعالی

آئین نامه اجرایی صندوق رفاه بازماندگان اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مقدمه :
افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا الترجعون
با استعانت از درگاه ایزد منان و بنا به پیشنهاد معاونت محترم آموزشی دانشگاه و استقبال عده ای از همکاران محترم اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی
مشهد و در راستای تامین آرامش نسبی فکری اساتید محترم و حمایت از بازماندگان آنان ،صندوق رفاه بازماندگان اعضاء هیات علمی دانشگاه مستقر در حوزه
معاونت آموزشی تشکیل گردید.
جهت حسن اجرای این اقدام خداپسدانه شورای اجرایی صندوق مرکب از معاونت آموزشی دانشگاه  ،رؤسای دانشکده ها و رؤسای بیمارستانهای امام رضا (ع)

و قائم(عج) تشکیل و آئین نامه اجرایی صندوق تدوین و به تصویب رسید که از اول مهر ماه سال  0831قابل اجرا بوده .
ماده  -1نام  :صندوق رفاه بازماندگان اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ماده  -2مرکز اصلی صندوق در حوزه معاونت آموزشی دانشگاه می باشد.
ماده  -3مدت فعالیت صندوق از مهر ماه  0831بطور نامحدود می باشد .انحالل و یا تغییر شیوه کار آن با تصویب شورای اجرایی صندوق می باشد.
ماده  -4به منظور تسهیل در امور مالی و اداری صندوق ،حسابی تحت عنوان «صندوق رفاه بازماندگان اعضاء هیات علمی دانشگاه» به شماره حساب  2222در
صندوق قرض الحسنه شهید فریمانی بیمارستان امام رضا (ع) مفتوح و کلیه امور مالی توسط مدیریت صندوق فوق الذکر پیگیری و اقدام خواهد شد.
ماده  -5عضو صندوق می تواند یکی از اشخاص مندرج در زیر باشد.
الف  :اعضای هیات علمی رسمی  ،پیمانی و قراردادی ثابت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ب  :اعضاء هیات علمی که بعد از عضویت قطعی در صندوق ،بازنشسته شده و یا به دیگر سازمانهای دولتی منتقل می شوند.
ج  :اعضاء هیات علمی جدید االستخدام و یا اعضاء هیات علمی که از سایر دانشگاهها به این دانشگاه منتقل می شوند.
تبصره مهم  :اعضاء هیات علمی رسمی ،پیمانی و قراردادی که بعللی از دانشگاه اخراج ،بارخرید و یا لغو قرارداد می گردند عضویت آنها در صندوق نیز لغو
میگردد.
ماده  -6شرایط عضویت در صندوق عبارتست از :
الف  :اشتغال در یکی از واحدهای دانشگاهی به هنگام تقاضای عضویت که به تأیید کارگزینی اعضاء هیات علمی دانشگاه رسیده باشد.
ب  :تکمیل و ارسال تقاضای فرم عضویت
ج  :پذیرش عضویت متقاضی توسط صندوق که پس از واریز اولین حق عضویت قطعی می گردد.
د  :پرداخت حق عضویت در زمانهای مقرر و بطور کامل (به شرح آنی)
ماده  -7حق عضویت صندوق مبلغ یک میلیون ریال می باشد که به درخواست صندوق از حقوق دریافتی اعضاء هیات علمی کسر و به حساب صندوق رفاه
بازماندگان واریز خواهد شد.
ماده  -8کلیه اعضاء هیات علمی با تکمیل و امضاء فرم مربوطه به صندوق وکالت خواهند داد که پس از فوت هر عضو و درخواست صندوق مبلغ یک میلیون
ریال از حقوق اعضاء هیات علمی کسر و به حساب صندوق واریز گردد.
ماده  -9مبلغ حق عضویت برای همه اعضاء هیات علمی یکسان بوده ،کاهش یا افزایش آن منوط به تصویب شورای اجرایی صندوق می باشد.
ماده  -11هر عضو جدبد باید حق عضویت خود را در زمان درخواست به میزان وجوه پرداختی سایر اعضاء هیات علمی به صندوق پرداخت نماید.

ماده  -00عدم واریزی حداکثر دو نوبت حق عضویت در زمان مقرر ،دلیل بر انصراف از عضویت در صندوق تلقی و در صورت فوت عضو ،خانواده ی وی مشمول
مزایای مرتبط بر عضویت نمی گردند و هرگونه اقامه دعوی در این رابطه از نظر صندوق مردود خواهد بود.
تذکر مهم :دقت نظر در این ماده و عمل به آن باعث جلوگیری از بروز مشکالت آتی خواهد بود.
ماده  -12اعضایی که بازنشسته شده و یا به دیگر دانشگاهها منتقل می گردند و ارتباط حقوقی آنان با دانشگاه قطع می گردد در صورت تمایل به ادامه
عضویت شخصاً موظف به پرداخت حق عضویت خویش هستند .اینگونه اعضاء هیات علمی باید در هنگام بازنشستگی و یا انتقال آخرین آدرس خود را با قید
شماره تلفن خود با بستگان در اختیار صندوق قرار دهند.
ماده  -13حق عضویت واریزی به هیچ عنوان قابل برگشت نمی باشد مگر اینکه بعد از پرداخت حق عضویت هیچ فوتی اتفاق نیفتاده باشد.
ماده  -01عضویت در صندوق رفاه بازماندگان دلیل قطعی و قانونی برای قبول آئین نامه اجرایی صندوق و تصمیمات شورای اجرایی صندوق در این مورد
می باشد.
ماده  -15استفاده از مزایای حق عضویت در صندوق منحصراً متعلق به خانواده بازمانده عضو بوده و غیر قابل انتقال به غیر می باشد.
ماده  -16با انجام تمام موارد فوق الذکر توسط هر عضو ،صندوق متعهد می گردد که در قبال فوت هر کدام از اعضاء هیات علمی مبلغ پنجاه میلیون ریال به
فرد یا افرادی که توسط عضو در برگ تقاضای عضویت معرفی نموده بالعوض اهدا نماید.
ماده  -17مبلغ اهدایی با توجه به امکانات و موجودی صندوق و تصویب شورای اجرایی قابل افزایش و یا کاهش می باشد.
ماده  -18اعضاء هیات علمی هنگام تکمیل فرم عضویت فردی از اقارب درجه یک خود را معرفی می نمایند که وجه اهدایی بدور از تشریفات اداری و بالفاصله
به وی پرداخت گردد ،بدیهی است در صورت عدم معرفی فرد معین ،پرداخت وجه مذکور پس از ارائه گواهی حصر وارثت و طی مراحل قانونی امکان پذیر
خواهد بود.
ماده  -19تعهد صندوق مبنی بر پرداخت وجه به بازماندگان عضو پس از ارائه مدارک مثبته و تأیید واحد خدمتی وی بالفاصله و بدور از هرگونه تشریفات اداری
انجام می گردد.
ماده  -21تعهد صندوق در مورد پرداخت وجه صرفاً به بازماندگان معرفی شده عضو می باشد و در زمان حیات عضو (تحت هر شرایطی) صندوق هیچگونه
تعهدی نسبت به عضو یا خانواده آنان ندارد و هرگونه اقامه دعوی در این رابطه از نظر صندوق مردود خواهد بود.
ماده  -21در صورت بروز حوادث دسته جمعی که منجر به فوت تعدادی از اعضاء هیات علمی بطور همزمان گردد .موجودی صندوق به نسبت مساوی بین
بازماندگان تقسیم و در آتیه با جمع آوری مجدد حق عضویت ها به تعهدات صندوق عمل خواهد شد.
ماده  -22هیات مدیره صندوق پس انداز و قرض الحسنه شهید فریمانی نماینده قانونی صندوق رفاه بازماندگان اعضاء هیات علمی دانشگاه بوده و برای اداره
امور مربوطه دارای اختیارات قانونی مندرج در اساسنامه صندوق می باشد.
ماده  -23موجودی حساب صندوق رفاه بازماندگان صرفاً متعلق به اعضاء هیات علمی صندوق بوده و صاحبان امضاء صندوق و وراث آنان هیچگونه مالکیتی
نسبت به موجودی صندوق نخواهند داشت.
ماده  -24این آئین نامه در  21ماده در جلسه مورخه  ......شورای اجرایی صندوق تصویب و از مهر ماه  0831قابل اجرا بوده .

معاونت آموزشی دانشگاه

رئیس دانشکده پزشکی
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رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

رئیس دانشکده بهداشت

رئیس دانشکده طب سنتی

رئیس بیمارستان امام رضا (ع)

رئیس بیمارستان قائم (عج)

