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  كرمانشاهشكي چگونگي اختصاص وديعه مسكن به اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پز

اين دانشگاه در راستاي افزايش ميزان جذب اعضاي هيأت علمي نسبت به پرداخت وديعه مسكن به 

لذا شيوه نامه اي جهت اعطاي وديعه مسكن به متقاضيان واجد شرايط به شرح 

   :بايستي داراي شرايط ذيل باشد

...) ، طرح نيروي انساني، طرح سربازي و 

بايستي در اولويت بندي متقاضيان دريافت وديعه مسكن در نظر گرفته مي شود و 

  . متقاضي در درخواست خود به معاونت آموزشي دانشگاه قيد نمايد به شرح ذيل مي باشد

 )براي اعضاي هيأت علمي باليني

وديعه مسكن به اعضاي هيأت علمي واجد شرايط، با توجه به تعداد 

  .ميليون تومان متغير مي باشد 4-25

- تصميم گيري نهايي درخصوص ميزان مبلغ وديعه مسكن، در هيأت محترم رئيسه دانشگاه صورت مي

بسمه تعالي                                                                                                  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

                                                                                                                               آموزشي   

                                                                                         امور هيأت علمي

چگونگي اختصاص وديعه مسكن به اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشيوه نامه 

اين دانشگاه در راستاي افزايش ميزان جذب اعضاي هيأت علمي نسبت به پرداخت وديعه مسكن به 

لذا شيوه نامه اي جهت اعطاي وديعه مسكن به متقاضيان واجد شرايط به شرح . استمتقاضيان اقدام نموده 

  .ذيل تدوين گرديده است

  :شرايط عضو هيأت علمي متقاضي

بايستي داراي شرايط ذيل باشدعضو هيأت علمي متقاضي دريافت وام مسكن 

  .باشند خود همسر يا و خود نام به مسكن

 .سال 3 زير كاري

، طرح نيروي انساني، طرح سربازي و K ضريب( قانوني تعهدات مشمول علمي هيأت عضو

  :فاكتورهاي مهم در اولويت بندي متقاضيان

در اولويت بندي متقاضيان دريافت وديعه مسكن در نظر گرفته مي شود و  كه مهم فاكتورهاي

متقاضي در درخواست خود به معاونت آموزشي دانشگاه قيد نمايد به شرح ذيل مي باشد

 وضعيت تأهل

 وضعيت بومي يا غير بومي بودن

  مقطع و رشته تحصيلي

براي اعضاي هيأت علمي باليني(وضعيت فعاليت در مطب خصوصي 

  :مبلغ وديعه مسكن

وديعه مسكن به اعضاي هيأت علمي واجد شرايط، با توجه به تعداد  بعنوان پرداخت قابل

40متقاضيان، اعتبارات موجود و تصميم گيري هيأت رييسه دانشگاه از 

تصميم گيري نهايي درخصوص ميزان مبلغ وديعه مسكن، در هيأت محترم رئيسه دانشگاه صورت مي

  

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

آموزشي   معاونت            

امور هيأت علمي واحد       

 

 

شيوه نامه 

اين دانشگاه در راستاي افزايش ميزان جذب اعضاي هيأت علمي نسبت به پرداخت وديعه مسكن به 

متقاضيان اقدام نموده 

ذيل تدوين گرديده است

شرايط عضو هيأت علمي متقاضي: 1ماده 

عضو هيأت علمي متقاضي دريافت وام مسكن 

مسكن فاقد) 1- 1

كاري سابقه) 1- 2

عضو صرفاً) 1- 3

 .باشد

فاكتورهاي مهم در اولويت بندي متقاضيان :2ماده 

فاكتورهاي) 1-2

متقاضي در درخواست خود به معاونت آموزشي دانشگاه قيد نمايد به شرح ذيل مي باشد

وضعيت تأهل -

وضعيت بومي يا غير بومي بودن -

مقطع و رشته تحصيلي -

وضعيت فعاليت در مطب خصوصي  -

مبلغ وديعه مسكن: 3ماده 

قابل مبلغ) 3- 1

متقاضيان، اعتبارات موجود و تصميم گيري هيأت رييسه دانشگاه از 

تصميم گيري نهايي درخصوص ميزان مبلغ وديعه مسكن، در هيأت محترم رئيسه دانشگاه صورت مي) 3- 2

  .گيرد
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عضو هيأت علمي براي دريافت وديعه مسكن ، پس از طي مراحل اداري و تأييد هيأت رييسه دانشگاه 

  :بايستي مدارك مشروحه ذيل را به مديريت امور مالي دانشگاه ارائه نمايد

 استفاده از منازل سازماني 

 ابالغ شروع به كار بعنوان عضو هيأت علمي مشمول تعهدات قانوني

سال پس از دريافت وديعه  3( مقرر موعد

  

مذكور، دانشگاه مجاز است طبق مقرارات، سفته هاي بانكي را به اجرا 

دانشگاه مقرر گرديد مديريت مالي دانشگاه 

را  بازپرداخت به ذينفع زمان مسكن،شش ماه قبل از پايان دوره تعهد عضوهيات علمي دريافت كننده وديعه 

و هيأت رييسه دانشگاه ماده تنظيم شده است كه به تأئيد معاونت آموزشي 

بسمه تعالي                                                                                                  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

                                                                                                                               آموزشي   

                                                                                         امور هيأت علمي

  :مدارك مورد نياز

عضو هيأت علمي براي دريافت وديعه مسكن ، پس از طي مراحل اداري و تأييد هيأت رييسه دانشگاه 

بايستي مدارك مشروحه ذيل را به مديريت امور مالي دانشگاه ارائه نمايد

 درخواست كتبي به مدير امور مالي دانشگاه

استفاده از منازل سازماني تأييديه اداره رفاه دانشگاه مبني بر عدم 

 فرم تكميل شده درخواست وديعه مسكن

ابالغ شروع به كار بعنوان عضو هيأت علمي مشمول تعهدات قانوني

 معرفي نامه از دانشكده مربوطه

 تصوير شناسنامه و كارت ملي خود و ضامن

 حكم كارگزيني خود و ضامن

 با توجه به سقف وديعه مسكنبانكي 

 بانكي در بانكهاي طرف قرارداد دانشگاهشماره حساب 

 :تعهدات عضو هيأت علمي

موعد در بايستي مسكن وديعه كننده دريافت علمي هيأت

  . نسبت به استرداد كل وديعه مذكور به طور يكجا اقدام نمايد

مذكور، دانشگاه مجاز است طبق مقرارات، سفته هاي بانكي را به اجرا در صورت عدم بازپرداخت وديعه 

  .و نسبت به قطع حقوق اقدام نمايد

دانشگاه مقرر گرديد مديريت مالي دانشگاه  31/1/95مصوبه هيات رئيسه مورخ 37با عنايت به بند 

شش ماه قبل از پايان دوره تعهد عضوهيات علمي دريافت كننده وديعه 

ماده تنظيم شده است كه به تأئيد معاونت آموزشي  6اين شيو ه نامه در 

  .رسيده و قابل اجراست

  

  

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

آموزشي   معاونت            

امور هيأت علمي واحد       

 

مدارك مورد نياز :4ماده 

عضو هيأت علمي براي دريافت وديعه مسكن ، پس از طي مراحل اداري و تأييد هيأت رييسه دانشگاه ) 4- 1

بايستي مدارك مشروحه ذيل را به مديريت امور مالي دانشگاه ارائه نمايد

درخواست كتبي به مدير امور مالي دانشگاه -

تأييديه اداره رفاه دانشگاه مبني بر عدم  -

فرم تكميل شده درخواست وديعه مسكن -

ابالغ شروع به كار بعنوان عضو هيأت علمي مشمول تعهدات قانوني -

معرفي نامه از دانشكده مربوطه -

تصوير شناسنامه و كارت ملي خود و ضامن -

حكم كارگزيني خود و ضامن -

بانكي سفته  -

شماره حساب  -

تعهدات عضو هيأت علمي :5ماده 

هيأت عضو) 5- 1

نسبت به استرداد كل وديعه مذكور به طور يكجا اقدام نمايد) مسكن

در صورت عدم بازپرداخت وديعه ) 5- 2

و نسبت به قطع حقوق اقدام نمايد بگذارد

با عنايت به بند )5- 3

شش ماه قبل از پايان دوره تعهد عضوهيات علمي دريافت كننده وديعه 

 . اعالم نمايد

اين شيو ه نامه در  :6ماده 

رسيده و قابل اجراست


