فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه
عنوان خدمت :نظارت بر انجام امور مربوط به پرداخت تسهیالت خرید و ساخت مسکن
توسط بانک ها و رفع مشکل احتمالی

نوع خدمت:

خدمت به شهروندان ()G2C

شناسه خدمت ۰۰۳۰۰۳۱۱۰۳۱

خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

خدمت به کسب و کار ()G2B

شرح خدمت:
عامل اساسی در ایجاد تالش ها و فعالیت فرد یا افراد انگیزش می باشد و عوامل مختلفی سبب این امرمی شود .اعضای هیئت علمی بدنه اصلی هر دانشگاه را
تشکیل می دهند  .دانشگاه های علوم پزشکی به اساتید با انگیزه به عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت نیاز دارند تا در آموزش دانشجویان و ارتقای بهداشت
درمان جامعه موثر واقع شوند  .یکی از عواملی که سبب انگیزش بیرونی اعضای هیات علمی می گردد حمایت ها و پشتیبانی نیازهای معیشتی و علمی می
باشد.در غالب ارائه وام خرید و ساخت مسکن -،خودرو و گردشگری ـ تسهیالت نقل و انتقاالت فرزندان اعضای هیات علمی  ،توسعه و احیاء تعاونی مسکن ـ
صندوق رفاه اعضای هیات علمی
مدارک مورد نیاز:
مستندات مبتنی به عضویت هیات علمی – حکم حقوقی – گواهی دانشگاه و غیره که به تفکیک
وام خرید و ساخت مسکن:تصویر آخرین حکم – حکم حقوقی – عضویت هیات علمی -اصل و کپی شناسنامه وکارت ملی متقاضی و ضامن-2گواهی
کسرازحقوق متقاضی وضامن
وام خودرو  :اصل وکپی شناسنامه وکارت ملی متقاضی و ضامن -گواهی کسرازحقوق متقاضی وضامن  -فاکتور معتبراز شرکت سایپا  ،ایران خودرو
تسهیالت نقل و انتقاالت فرزندان اعضای هیات علمی – تکمیل فرم های مربوطه – معرفی نامه – و تایید واحد آموزش

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

ساعات ارائه خدمت:
تعداد بار مراجعه حضوری

(ساعات مراجعه متقاضی)

مبلغ(مبالغ)

هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گیرندگان

شماره حساب (های) بانکی

...

نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی (پیوند صفحه ارائه خدمت بصورت الکترونیکی با کلیک روی نماد کاربر را هدایت کند)

پست الکترونیک:

(آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی)

تلفن گویا یا مرکز تماس09944033100 :

تلفن همراه

(پیوند دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراه)

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

دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

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

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

درخواست فرد

نامه جهت معرفی
به بانک مربوطه

بررسی اطالعات
توسط بانک

پرداخت وام

مکاتبه با دانشگاه جهت
ضامنین و یا کسر حقوق

