
۱۳۹۸/۰۴/۰۲
۵۰۰۰۰/۵۰۷۸/۴۱۰/د

دارد

جناب آقای دکتر سید سعید احدزاده
سرپرست محترم مدیریت امور پردیس های استان گیالن 

جناب آقای دکتر قربان اسالمی راد
سرپرست محترم امور پردیس های استان مازندران

جناب آقای دکتر عباس اناری نژاد
سرپرست  مدیریت امور پردیس های استانی دانشگاه فرهنگیان استان فارس 

جناب آقای دکتر پرویز انصاری راد
سرپرست محترم مدیریت امور پردیسهای استانی دانشگاه فرهنگیان استان تهران

جناب آقای دکتر کمال اوجاقلو
سرپرست محترم  مدیریت امور پردیس های استان زنجان

جناب آقای دکتر عباس توان
سرپرست محترم مدیریت امور پردیس های استان کرمان

جناب آقای دکتر حسن جرفی
سرپرست محترم مدیریت امور پردیس های استان خوزستان

جناب آقای دکتر علی آقاییجودکی
سرپرست محترم امور پردیس های استان لرستان

جناب آقای دکتر اسداله خدیوی
سرپرست محترم مدیریت امور پردیس های استان آذربایجان شرقی

جناب آقای دکتر اردشیر شیری
سرپرست محترم امور پردیس های استان ایالم

جناب آقای دکتر نصراله صالحی
سرپرست محترم مدیریت امور پردیس های استان البرز

جناب آقای دکتر حبیب صفرزاده
سرپرست محترم امور پردیس های استان خراسان شمالی

جناب آقای دکتر منوچهر ضیائی
سرپرست محترم امور پردیس های استان هرمزگان

جناب آقای دکتر رضا عبدی
سرپرست محترم مدیریت امور پردیس های استان اردبیل

جناب آقای دکتر شهرام عروف زاد

کمیته تطبیق
دستور العمل ها و بخشنامه های اداری

واحد مجری: معاونت دانشجویی
استان: مدیریت امور پردیس های 

استانی
کد: ۵۰۰
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سرپرست محترم امور پردیس های استان اصفهان
جناب آقای دکتر علیرضا علی صوفی

سرپرست محترم مدیریت امور پردیس های استان همدان
جناب آقای دکتر سعید فخاری

سرپرست محترم امور پردیس های استان مرکزی
جناب آقای دکتر حمیدرضا کریم

سرپرست محترم امور پردیس های استان سمنان
جناب آقای دکتر محمدرضا مازندرانی

سرپرست مدیریت امور پردیس های استان گلستان 
جناب آقای حسن  محمدپور

سرپرست محترم امور پردیسهای استان قم
جناب آقای دکتر مجید  محمدی

سرپرست محترم امور پردیس های استان کرمانشاه
جناب آقای دکتر علی محمودلو

سرپرست محترم امور پردیس های استان آذربایجان غربی
جناب آقای دکتر یحیی معروفی

سرپرست محترم امور پردیس های استان کردستان
جناب آقای دکتر منصور  دهقان منشادی

سرپرست محترم امور پردیس های استان یزد
جناب آقای دکتر اکبر موالیی

سرپرست محترم امور پردیس های استان بوشهر
جناب آقای دکتر ایرج مهدیزاده

سرپرست محترم امور پردیس های استان خراسان جنوبی
جناب آقای دکتر تیمور نظری فرد

سرپرست محترم امور پردیس های استان چهارمحال و بختیاری
جناب آقای دکتر منصور نیک پناه

سرپرست  مدیریت محترم امور پردیس های استان سیستان و بلوچستان
جناب آقای رمضان نیری

سرپرست  محترم مدیریت امور پردیس های استان خراسان رضوی
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جناب آقای دکتر نوروز هاشمی
سرپرست محترم امور پردیس های استان کهگیلویه و بویراحمد

سرکار خانم دکتر واله غالمی
سرپرست محترم امور پردیس های استان قزوین

موضوع: دستورالعمل شورای اسکان و کسر هزینه های شبانه روزی

سالم علیکم:

مقدمه 
با عنایت به حاکمیتی و ماموریت گرا بودن دانشگاه فرهنگیان و فلسفه تحصیل شبانه روزی بودن 

دانشجویان این دانشگاه به موجب تبصره ذیل ماده(۶) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش 

(مصوب ۶۹/۰۳/۰۸ مجلس شورای اسالمی ) و بر اساس دستور سوم از بیست و دومین جلسه فوق العاده 

مصوبات هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ ۹۷/۰۸/۲۲ و به استناد ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه 

های توسعه کشور مصوب گردید بابت هزینه های شبانه روزی و خوابگاهی از حقوق و مزایای دانشجو 

معلمان به صورت ماهیانه توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها کسر و به حساب متمرکز وجوه 

درآمد های اختصاصی دانشگاه فرهنگیان واریز گردد . 

ماده ١) به منظور تقویت زیرساختهای رفاهی و دانشجویی و نیز ارتقای کیفی سطح فرهنگی، تربیتی و 

آموزشی و با هدف ایجاد وحدت رویه و هماهنگی و انسجام بین اقدامات دانشگاه و ادارات کل آموزش و 

پرورش استانها دانشجومعلمان دوره کارشناسی پیوسته صرفاً یک گروه قلمداد میشوند که نحوه 

کسر هزینههای شبانهروزی به شرح زیر است:

هزینههای شبانهروزی و خوابگاه در طول سال تحصیلی (٩ ماهه) به میزان ٤٥% حقوق و مزایا و در طول تابستان 

مشروط به عدم ثبتنام در دوره تابستانی به میزان ١٠% (بابت هزینههای خوابگاه)و در صورت ثبت نام در دوره 
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تابستان به میزان ٤٥% (بابت هزینههای شبانهروزی و خوابگاه) تعیین و با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش، از 

طریق کسر از حقوق و مزایای دانشجومعلمان و واریز به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه انجام شود. 

ماده٢)دانشجومعلمان به شرح ذیل می توانند در طول سال تحصیلی مشمول کسر٢٥ % هزینههای 

شبانهروزی باشند.

الف) دانشجویان متأهل: دانشجو معلمانی هستند که بر اساس اطالعات شناسنامهای متأهل هستند و تشکیل زندگی 

مستقل داده باشند و در همان شهر محل استقرار پردیس/واحد تابعه ساکن باشند.

ب) دانشجویان سرپرست خانوار: دانشجو معلمانی که براثر فوت، بیماری، معلولیت یا ازکارافتادگی یکی از والدین 

(منوط به ارائه مدارک و مستندات قانونی) بهعنوان سرپرست خانوار شناخته شوند، میتوانند متقاضی تردد شوند.

ج) همه پردیسها و مراکز موظفند همه دانشجومعلمان را اسکان دهند و در صورتیکه امکان اسکان همه 

دانشجومعلمان وجود نداشته باشد، برای دانشجو معلمانی که تا شعاع ٣٠ کیلومتری پردیس/ واحد تابعه ساکن 

هستند، با ارائه اسناد مالکیت یا اجارهنامه دارای کد رهگیری یا مدرک معتبر دیگر مبنی بر سکونت در شهر محل 

تحصیل یا شهر نزدیک به محل تحصیل، متقاضی تردد شوند.

 تبصره(١): دانشجو معلمانی که متقاضی استفاده از مزایای ماده ٢ می باشند باید مدارک مثبت خود را به شورای   

اسکان ارائه نمایند و پس از تائید در شورا و ارائه مجوز قانونی تردد نمایند . 
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 ماده ٣ :

تاریخ اجرای این شیوه نامه از ١٣٩٨/٠١/٠١ می باشد . 

ماده٤ :                                                                                      

اعضای شورای مرکزی اسکان                                                                           

١ – معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان به عنوان رئیس 

٢ – مشاور عالی رئیس دانشگاه به عنوان عضو 

3 – معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به عنوان عضو

٣ – مشاور ریاست و مدیر کل دفتر مرکزی حراست به عنوان عضو

٤ - مدیر کل امور مالی دانشگاه به عنوان عضو

٥ – مدیرکل دفتر طرح و برنامه و بودجه دانشگاه به عنوان عضو

۶ - مدیر کل خدمات،برنامه ریزی و رفاه دانشجویی به عنوان دبیر

۷ – رئیس اداره حقوقی دانشگاه به عنوان عضو 

۸ – رئیس اداره خدمات و رفاه دانشجویی دانشگاه به عنوان عضو 

٩ – نماینده دبیر شورای صنفی – رفاهی (مرکزی) به عنوان عضو 

ماده ٥ : 

وظایف شورای اسکان مرکزی 

١ – پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این شیوه نامه 

٢ – پیگیری و نظارت بر حسن اجرای بخشنامه شماره ٥٠٠٠٠/٩٤٤۶/٤١١/د  مورخ ٩۷/٠۷/٠۷ شیوه نامه سکونت 

٣ – تائید و صدور مجوز لیست های ارسالی دانشجو معلمان ترددی استان هایی که بیشتراز سقف٢٠ % می باشند.
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٤ – بررسی و تائید مدارک مثبته طرح شده در شورای اسکان استان ها 

٥ – تدوین دستور العمل و ایجاد شرایط الزم برای اولویت بندی دانشجویان در سقف٢٠ % (دانشجومعلمان کل 
کشور)  

۶ – پاسخ به سئواالت و هماهنگی های الزم بین استان ها .

ماده ٦ : 

پیگیری و اجرای مصوبات شورای مذکور در چارچوب مصوبات هیات امناء به معاونت دانشجویی واگذار 
می گردد . 

این شیوهنامه در ٦  ماده و ١ تبصره در مورخ  ٩٨/٠٣/٢٦  به تأیید کارگروه رسیده است.                                                                                                         

رونوشت:

جناب آقای دکتر فرزاد زیویار مشاور عالی دانشگاه فرهنگیان 
جناب آقای دکتر علی خاکی معاون محترم طرح و برنامه و توسعه منابع دانشگاه  
سرکار خانم دکتر معصومه علی نژاد معاون محترم دانشجویی دانشگاه فرهنگیان 

جناب آقای جالل  دلقندی مشاور محترم ریاست و مدیرکل محترم دفتر مرکزی حراست دانشگاه فرهنگیان 
جناب آقای دکتر رضا کچوئیان جوادی سرپرست محترم معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فرهنگیان 

جناب آقای دکتر طاهر  روشندل اربطانی معاونت  محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان 
سرکار خانم مهشید باستانی پورمقدم سرپرست محترم حوزه ریاست، روابط عمومی و هماهنگی امور استان ها دانشگاه فرهنگیان  

جناب آقای دکتر علی باقر  طاهری نیا معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان 
جناب آقای ابوالفضل نصرآبادی مدیر کل محترم امور حقوقی،امالک و قراردادها و رسیدگی به شکایات دانشگاه فرهنگیان 

جناب آقای دکتر علی محمدی مشاور محترم ریاست و سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان 
سرکار خانم مهناز احمدی مشاور محترم امور بانوان در دانشگاه فرهنگیان 


