
 رسانی دستگاهجهت ارائه روی پایگاه اطالعخدمت خدمت/زیر اطالعاتفرم 
 دانشگاهها به یعلم اتیاعضاي ه یمعرف :عنوان خدمت

 وام مسکن. افتیعامل جهت در بانکهاي

 00100111011: شناسه خدمت

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

عامل اساسی در ایجاد تالش ها و فعالیت فرد یا افراد انگیزش می باشد و عوامل مختلفی سبب این امرمی شود . اعضاي هیئت علمی بدنه : شرح خدمت

ش ا در آموزتاصلی هر دانشگاه را تشکیل می دهند . دانشگاه هاي علوم پزشکی به اساتید با انگیزه به عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت نیاز دارند 

تیبانی پشدانشجویان و ارتقاي بهداشت درمان جامعه موثر واقع شوند . یکی از عواملی که سبب انگیزش بیرونی اعضاي هیات علمی می گردد حمایت ها و 

لمی ، ي هیات عتسهیالت نقل و انتقاالت فرزندان اعضا –خودرو و گردشگري -نیازهاي معیشتی و علمی می باشد.در غالب ارائه وام خرید و ساخت مسکن ،

 صندوق رفاه اعضاي هیات علمی –توسعه و احیاء تعاونی مسکن 

 گواهی دانشگاه و غیره که به تفکیک –حکم حقوقی  –مستندات مبتنی به عضویت هیات علمی  مدارک مورد نیاز:

گواهی -1ارت ملی متقاضی و ضامنناسنامه وککپی ش اصل و -عضویت هیات علمی –حکم حقوقی  –وام خرید و ساخت مسکن:تصویر آخرین حکم 

 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 تایید واحد آموزش –معرفی نامه  –تکمیل فرم هاي مربوطه  –تسهیالت نقل و انتقاالت فرزندان اعضاي هیات علمی 
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  خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

 )ساعات مراجعه متقاضی( ساعات ارائه خدمت:

  حضوري بار مراجعه تعداد
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   (        دبا کلیک روي نماد کاربر را هدایت کن )پیوند صفحه ارائه خدمت بصورت الکترونیکی اینترنتی    

http://www.medsab.ac.ir/index.aspx?siteid=1&siteid=1&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&
pageid=1801

                          vc.education@medsab.ac.ir :پست الکترونیک    



   )پیوند دریافت برنامه کاربردي ارائه خدمت روي تلفن همراه( تلفن همراه    

        (صورت وجود با کلیک روي نماد نمایش داده شود شماره سامانه پیامکی ارائه خدمت در) پیام کوتاه    

  )لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان ارائه خدمت(خدمات پیشخوان ارائه خدمت یا دفاتر دفاتر     

 نحوه دسترسی به شکایت از خدمت:

    تلفن گویا یا مرکز تماس: 05144018580



 خدمت( )از دید متقاضینمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت 

   

 


