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پرداخت کمک هزینه غیر نقدی و مایحتاج کارکنان دانشگاه آزاد در ماه مبارک  
رمضان

  

به منظور توجه به معیشت کارکنان دانشگاه آزاد،کمک هزینه اقلام مصرفی در ماه  مبارک رمضان تا سقف یک میلیون 
ریال و کمک هزینه غیرنقدی در قالب کارت  هدیه به مبلغ دو میلیون ریال به کارکنان دانشگاه پرداخت میشود.

  

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، در بخشنامه معاونت اداری و  مالی دانشگاه آزاد اسلامی به روسای مناطق،
واحدها و مرکز آموزشی دانشگاه  آزاد با موضوع «کمک هزینه مایحتاج کارکنان در دانشگاه آزاد» آمده است: به  مناسبت

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، در راستای توجه به معیشت همکاران،  واحدها و مرکز آموزشی موظف هستند نسبت به تهیه
بخشی از مواد خوراکی و مصرفی  مورد نیاز کارکنان دانشگاه از قبیل خرما،روغن، گردو و... که عموما در این  ماه مبارک

بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد ، به ازای هر یک از کارکنان  مبلغ یک میلیون ریال تهیه کنند.

  

بر این اساس به اعضای هیات علمی و مشمولان متخصص تمام وقت کارکنان غیرعضو  هیات علمی تمام وقت اعم از رسمی،
قطعی، رسمی آزمایشی، قراردادی، خرید خدمت و  کارکنان ساعتی تمام وقت که حق بیمه آنان پرداخت میشود مبلغ
یک میلیون  ریال پرداخت گردد. در همین راستا به کلیه افراد مذکور که به صورت نیمه وقت  در دانشگاه اشتغال دارند

معادل 500 هزار ریال پرداخت می شود.

  

همچنین با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به منظور قدردانی از کارکنان  خدوم و زحمتکش دانشگاه بر اساس
موفقت هیات رئیسه دانشگاه، مبلغ دو میلیون  ریال در قالب کارت هدیه به کارکنان پرداخت می شود.

  

به اعضای هیات علمی و مشمولان متخصص تمام وقت،کارکنان غیرعضو هیات علمی  تمام وقت اعم از رسمی قطعی، رسمی
آزمایشی، قراردادی ، خرید خدمت و کارکنان  ساعتی تمام وقت که حق بیمه آنان پرداخت می شود، مبلغ  دو میلیون

ریال  پرداخت می شود.
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