
 رسانی دستگاهجهت ارائه روی پایگاه اطالعخدمت خدمت/زیر اطالعاتفرم 
 10311311131: شناسه خدمت معرفی افراد ستادی به بانک مربوطه جهت دریافت وام مسکن :عنوان خدمت

 (G1Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)            (G1B) خدمت به کسب و کار    (           G1Cخدمت به شهروندان )          : نوع خدمت

 : شرح خدمت

ر دانشگاه ه عامل اساسی در ایجاد تالش ها و فعاليت فرد یا افراد انگيزش می باشد و عوامل مختلفی سبب این امرمی شود . اعضای هيئت علمی بدنه اصلی

و ارتقای  ش دانشجویانرا تشكيل می دهند . دانشگاه های علوم پزشكی به اساتيد با انگيزه به عنوان یكی از ارکان تعليم و تربيت نياز دارند تا در آموز

شتی و يبهداشت درمان جامعه موثر واقع شوند . یكی از عواملی که سبب انگيزش بيرونی اعضای هيات علمی می گردد حمایت ها و پشتيبانی نيازهای مع

ی هيات علمی ، توسعه و احياء تسهيالت نقل و انتقاالت فرزندان اعضا –خودرو و گردشگری -علمی می باشد.در غالب ارائه وام خرید و ساخت مسكن ،

 صندوق رفاه اعضای هيات علمی –تعاونی مسكن 

  مدارک مورد نياز:

 گواهی دانشگاه و غيره که به تفكيک –حكم حقوقی  –مستندات مبتنی به عضویت هيات علمی 

گواهی -1وکارت ملی متقاضی و ضامنناسنامه کپی ش اصل و -عضویت هيات علمی –حكم حقوقی  –وام خرید و ساخت مسكن:تصویر آخرین حكم 

 کسرازحقوق متقاضی وضامن 

 فاکتور معتبراز شرکت سایپا ، ایران خودرو -گواهی کسرازحقوق متقاضی وضامن -اسنامه وکارت ملی متقاضی و ضامن اصل وکپی شن: وام خودرو 

 و تایيد واحد آموزش –فی نامه معر –تكميل فرم های مربوطه  –تسهيالت نقل و انتقاالت فرزندان اعضای هيات علمی 
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  خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

 )ساعات مراجعه متقاضی( ساعات ارائه خدمت:

  حضوری بار مراجعه تعداد

هزینه ارایه خدمت)ریال( به 

 خدمت گيرندگان
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   (        دبا کليک روی نماد کاربر را هدایت کن )پيوند صفحه ارائه خدمت بصورت الكترونيكی اینترنتی    

   کاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراه()پيوند دریافت برنامه  تلفن همراه    

        (شماره سامانه پيامكی ارائه خدمت در صورت وجود با کليک روی نماد نمایش داده شود) پيام کوتاه    

  رائه خدمت(ا)ليست بازشونده یا پيوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات پيشخوان ارائه خدمت یا دفاتر دفاتر     

 نحوه دسترسی به شكایت از خدمت:

 )از دید متقاضی خدمت(نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت 
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