
  

 نامهآيين

 هاي خريد و وديعه مسكنوام

 شيراز دانشگاه

  

  

  

 هيأت علمي بخش اول: 

 الف : وام خريد يا ساخت مسكن 

 شرايط اعطاي وام خريد يا ساخت مسكن  -1

 عضو هيأت علمي تمام وقت رسمي قطعي يا رسمي آزمايشي -1-1

ها، مدت مرخصی بدون حقوق و فرصت دستگاهبه اعضاي هيأت علمی در حين مأموريت  به ساير  :1* تبصره 

 گيرد.مطالعاتی  وام تعلق نمی

 : پرداخت وام به اعضاي هيأت علمی در حين مأموريت تحصيلی بالمانع است. 2* تبصره 

 عدم اشتغال خارج از دانشگاه  )بدون مجوز دانشگاه (    -1-2

 هاي دانشگاه و يا خارج از دانشگاهوسط تعاونيعدم استفاده خود يا همسر از امتيازات زمين و مسكن  ت -1-3

 عدم دريافت وام خريد مسكن از دانشگاه -1-4

  

 امتيازبندي:  -2

 مرتبه علمی – 2-1



 استاد

 دانشيار

 استاديار

 دانشور

 مربي

 امتياز 7

 امتياز 5

 امتياز  3

 امتياز 2

 امتياز 1

  
  

 وضعيت استخدامي  -2-2

 امتياز 5                     قطعي –رسمي 

  امتياز 2                     آزمايشي –رسمي 

  

 سابقه كار:  -2-3

 33امتياز  حداكثر امتياز  1                   به ازاي هر سال سابقه خدمت تمام وقت  در دانشگاه شيراز

 امتياز 5/3هرسال                      سابقه كار خارج از دانشگاه )وزارت علوم تحقيقات و فناوري (                       

 امتياز  3                 سابقه كار در ساير ادارات و ارگان ها                                                          

  

 شودسابقه كار از زمان انعقاد قرارداد همكاري با دانشگاه محاسبه مي  * تبصره: 

  

 امتياز(:  11سمت اجرايي )حداكثر  -2-4

 امتياز 5/1      هيأت رييسه دانشگاه شيراز به ازاي هر سال - 

 امتياز 1   به ازاي هر سال هاي دانشگاه شيرازمديران دانشگاه و روساي دانشكده - 

 امتياز 5/3     هاي ستاره دار به ازاي هر سالساير مسئوليت -

  

 تأهل -2-1

 امتياز 2                                                                            سرپرست   - 

 -2     امتياز  1                             همسر  -

 امتياز 1                            فرزند به ازاي هر نفر 

   

  
  

 امتياز( 11ايثارگري )حداكثر  -2-6

 امتياز 5        فرزند شهيد  -

   امتياز 2       ماه جبهه  6به ازاي هر  -

   امتياز 2      درصد 13جانبازي به ازاي هر  -



   امتياز 3       ماه 6اسارت به ازاي هر  -

  

 دوره انتظار در صف نوبت وام    -2-7

 به ازاي هر سال

  

 امتياز  1                 

  

 كسر امتياز  -2-8

 به ازاي هر سال استفاده از منازل سازمانی   

 امتياز 2      معالي آباد، صنعت و الكترونيك   -

 امتياز 1         باجگاه  -

 امتياز 5/3        ساحلي -

  

 23براساس مصوبه هيأت امناي دانشگاه مبلغ وام خريد  يا ساخت مسكن جهت اعضاي هيأت علمي  مبلغ وام : -3

 باشد.ريال مي 333/333/333سقف  برابر حقوق تا

 000/000/300به التفاوت تا سقف : در صورتی كه متقاضی قبالً وام وديعه مسكن دريافت نموده باشد ما 1* تبصره 

 ريال پرداخت خواهد شد.

ز ادر صورتی كه وام گيرنده بازنشسته شود  و يا رابطه استخدامی وي با دانشگاه قطع شود مانده وام  :2* تبصره 

 مطالبات نامبرده كسر خواهد شد.

 مدارك الزم جهت دريافت وام:-4

 تعهدنامه محضري  -4-1

 نفر كه يكي از آنها رسمي قطعي باشد. 3قطعي يا  –دو نفر ضامن رسمي  -4-2

 گواهي اعالم رضايت و حضور تمام وقت از واحد مربوطه -4-3

 ده و ضامنينتصوير آخرين حكم كارگزيني و فيش حقوقي وام گيرن -4-4

 ب : وام وديعه مسكن 

 شرايط اعطاي وام وديعه مسكن  -1

 عضو هيأت علمي تمام وقت دانشگاه )اعم از رسمي قطعي، رسمي آزمايشي، پيماني و قراردادي( -1-1

ها ، مدت مرخصی بدون حقوق و فرصت به اعضاي هيأت علمی در حين مأموريت  به ساير دستگاه : 1* تبصره  

 گيرد.وام تعلق نمیمطالعاتی 

 : پرداخت وام به اعضاي هيأت علمی در حين مأموريت تحصيلی بالمانع است. 2* تبصره 



 عدم استفاده از منازل سازماني  -1-2 

هاي دانشگاه و يا خارج از عدم استفاده خود يا همسر متقاضي از امتيازات زمين و مسكن  دانشگاه، تعاوني -1-3

 دانشگاه

 فت وام وديعه مسكن از دانشگاه.عدم دريا -1-4

 امتيازبندي:  -2

 مرتبه علمی  -2-1

 استاد

 دانشيار

 استاديار

 دانشور

 مربي

 امتياز 7

 امتياز 5

 امتياز  3

 امتياز 2

 امتياز 1

  

 سابقه كار: -2-2

 33امتياز  حداكثر امتياز  1                   به ازاي هر سال سابقه خدمت تمام وقت  در دانشگاه شيراز

 امتياز 5/3هرسال                   سابقه كار خارج از دانشگاه )وزارت علوم تحقيقات و فناوري (                          

 امتياز  3                 سابقه كار در ساير ادارات و ارگان ها                                                          

  

 شود.سابقه كار از زمان انعقاد قرارداد همكاري با دانشگاه محاسبه مي  * تبصره: 

  
  

 امتياز(: 11سمت اجرايي )حداكثر  -2-3

 امتياز 5/1                                   هيأت رييسه دانشگاه شيراز به ازاي هر سال - 

 امتياز 1  هاي دانشگاه شيراز به ازاي هر سال      مديران واحدها و روساي دانشكده - 

 امتياز 5/3                          هاي ستاره دار به ازاي هر سالساير مسئوليت -

  
  

  

  

  

 تأهل -2-4

 امتياز 2            سرپرست                                                                   - 

فرزند به  -2    امتياز  1                             همسر  -

 امتياز 1                            ازاي هر نفر 

   



  

 امتياز( 11ايثارگري )حداكثر  -2-5  

 امتياز 5        فرزند شهيد -

   امتياز 2       ماه جبهه  6به ازاي  هر  -

   امتياز 2      درصد 13ازاي  هر جانبازي به  -

   امتياز 3       ماه 6اسارت  به ازاي هر  -

  

 دوره انتظار در صف نوبت وام    -2-6-

 امتياز   1          به ازاي هر سال

  

 امتياز منفي -2-7

  به ازاي هر سال استفاده از حق مسكن 

  

 امتياز   1

  

 333/333/133برابر حقوق تا سقف  15امناي دانشگاه مبلغ وام وديعه جهت اعضاي هيأت علمي براساس مصوبه هيأت  مبلغ وام :-3

 باشد.ريال مي

در صورتی كه وام گيرنده بازنشسته شود  و يا رابطه استخدامی وي با دانشگاه قطع شود مانده وام از مطالبات نامبرده  :1* تبصره 

 كسر خواهد شد.

 ريال از وام كسر خواهد شد. 000/000/20از منازل سازمانی به ازاي هر سال استفاده مبلغ در صورت استفاده  2* تبصره 

  

 مدارك الزم جهت دريافت وام: -4

 اجاره نامه رسمي  -4-1

 دو نفر ضامن دانشگاهي )حداقل يك نفر رسمي قطعي باشد(  -4-2

 وام دريافتي با ضمانت افراد بند قبلي   ميزانسفته به  -4-3

 تصوير آخرين فيش حقوقي و حكم كارگزيني وام گيرنده و ضامنين -4-4

 گواهي اعالم رضايت و حضور تمام وقت از واحد مربوطه -4-5

 تكميل فرم تعهدنامه -4-6

  

  

  



 بخش دوم:  كارمندان

  

 الف: وام خريد يا ساخت مسكن

 شرايط اعطاي وام خريد يا ساخت مسكن كارمندان -1

 آزمايشي يا پيماني دانشگاه  -كارمند رسمي، رسمي  1-1

 حضور و كار تمام وقت در دانشگاه -1-2

ها و مدت مرخصی بدون حقوق به كارمند وام خريد مسكن در حين مأموريت  به ساير دستگاه : 1* تبصره 

 گيرد.تعلق نمی

 ، تعاوني هاي دانشگاه و يا خارج دانشگاهعدم استفاده خود يا همسر از امتيازات زمين و مسكن دانشگاه  -1-3

 عدم دريافت وام خريد مسكن از دانشگاه -1-4

 امتيازبندي:  -2

 مدرك تحصيلی  -2-1

   امتياز 6          دكتري -

   امتياز 5         فوق ليسانس  -

 امتياز 4             ليسانس  -

  امتياز 3         كارداني -

       امتياز 2          ديپلم -

 امتياز 1         زير ديپلم  -

  

 (:امتياز 10حداكثر : سمت اجرايي ) -2-2

 امتياز 1      مديران واحدها به ازاي هر سال  - 

 امتياز 5/3      رؤساي ادارات  به ازاي هر سال  - 

             

  

  

 وضعيت استخدامي  : -2-3

   امتياز 4        قطعي –رسمي  -1

 امتياز 5/3        آزمايشي –رسمي  -2

 امتياز 3         پيماني -3



  

  

 سابقه كار: -2- -2-4

 33امتياز  حداكثر امتياز  1                   به ازاي هر سال سابقه خدمت تمام وقت  در دانشگاه شيراز

 امتياز 5/3هرسال                   سابقه كار خارج از دانشگاه )وزارت علوم تحقيقات و فناوري (                          

 امتياز  3                 سابقه كار در ساير ادارات و ارگان ها                                                          

  

 شود.سابقه كار از زمان انعقاد قرارداد همكاري با دانشگاه محاسبه مي  * تبصره: 

  

 تأهل -2-1

 امتياز 2سرپرست                                                                               - 

فرزند به  -2     امتياز  1                            همسر  -

 امتياز 1                            ازاي هر نفر 

   

  

 (امتياز 15حداكثر ايثارگري ) -2-6

 امتياز  5        فرزند شهيد  -           

    امتياز 2       ماه جبهه  6به ازاي هر - 

   امتياز 2      درصد 13جانبازي به ازاي هر  -

  امتياز 3       ماه 6اسارت به ازاي هر  -

  

 دوره انتظار در صف نوبت وام    -2-7-

 امتياز 1                به ازاي هر سال

  

 كسر امتياز  -2-8

  به ازاي هر سال استفاده از منازل سازمانی   -

 امتياز 2      معالي آباد، صنعت و الكترونيك   -

 امتياز 1         باجگاه  -

 امتياز 5/3                ساحلي -

  

  

برابر حقوق  25براساس مصوبه هيأت امناي دانشگاه،  مبلغ وام خريد مسكن جهت كارمندان  مبلغ وام : -3

 باشد.ريال می 000/000/200تا سقف 



به التفاوت تا سقف : در صورتی كه متقاضی قبالً وام وديعه مسكن دريافت نموده باشد ما 1* تبصره 

 ريال پرداخت خواهد شد. 000/000/200

در صورتی كه وام گيرنده بازنشسته شود  و يا رابطه استخدامی وي با دانشگاه قطع شود مانده  :2تبصره * 

 وام از مطالبات نامبرده كسر خواهد شد.
  

  

 مدارك الزم جهت دريافت وام: -4

 تعهدنامه محضري  -4-1

 نفر كه يكي از آنها رسمي قطعي باشد. 3قطعي يا  –دو نفر ضامن رسمي  -4-2

 گواهي اعالم رضايت و حضور تمام وقت از واحد مربوطه -4-3

 تصوير آخرين حكم كارگزيني و فيش حقوقي وام گيرنده و ضامنين -4-4

  

 ب: وام وديعه مسكن

 شرايط اعطاي وام وديعه مسكن كارمندان -1

 ( آزمايشي، پيماني و قراردادي  و قانون كار -كارمند تمام وقت دانشگاه )رسمي ، رسمي 1-1

ها و مدت مرخصی بدون حقوق تعلق به كارمندان در حين مأموريت  به ساير دستگاه * تبصره : وام وديعه مسكن

 گيرد.نمی

 عدم دريافت وام وديعه مسكن از دانشگاه -1-2

 عدم استفاده متقاضي از منازل سازماني -1-3

ريال از وام كسر     000/000/10فاده مبلغ * تبصره : در صورت استفاده از منازل سازمانی به ازاي هر سال است

 خواهد شد.

 عدم استفاده خود يا همسر از  امتيازات زمين و مسكن دانشگاه ، تعاوني هاي دانشگاه و يا خارج دانشگاه -1-4

 امتيازبندي:  -2

 مدرك تحصيلی  -2-1

  دكتري -

 فوق ليسانس  -

 ليسانس -

 كارداني -

 امتياز 6

 امتياز 5

 امتياز 4

 امتياز 3



  ديپلم -

  زير ديپلم  -

 امتياز 2

 امتياز 1

  

  

 امتياز(: 11سمت اجرايي )حداكثر  -2-2

 امتياز 1      مديران واحدها به ازاي هر سال   - 

 امتياز 5/3      روساي ادارات به ازاي  هر سال  - 

  

  

 وضعيت استخدامي   -2-3

   امتياز 4        قطعي –رسمي  -1

 امتياز 4        آزمايشي –رسمي  -2

 امتياز 4         پيماني -3

 امتياز 3         قراردادي -4

  

 سابقه كار: -2- -2-4

 33امتياز  حداكثر امتياز  1                   به ازاي هر سال سابقه خدمت تمام وقت  در دانشگاه شيراز

 امتياز 5/3هرسال                   سابقه كار خارج از دانشگاه )وزارت علوم تحقيقات و فناوري (                          

 امتياز  3                 سابقه كار در ساير ادارات و ارگان ها                                                          

  

 شودسابقه كار از زمان انعقاد قرارداد همكاري با دانشگاه محاسبه مي  * تبصره: 

 تأهل -2-1

 امتياز 2سرپرست                                                                               - 

فرزند به  -2     امتياز  1                            همسر  -

 امتياز 1                            ازاي هر نفر 

   

  

  

 امتياز( 11ايثارگري )حداكثر  -2-6

 امتياز  5        فرزند شهيد - 

    امتياز 2       ماه جبهه  6به ازاي  هر  - 

   امتياز 2      درصد 13جانبازي به ازاي  هر   -

  امتياز 3       ماه 6اسارت  به ازاي هر  -



  

  

 دوره انتظار در صف نوبت وام     -2-7-

 امتياز  1                  به ازاي هر سال

  

 امتياز منفي :  -2-8

  به ازاي هر سال استفاده از منازل سازماني 

 امتياز 1      معالي آباد، صنعت و الكترونيك   -

 امتياز 5/3        ساحلي و باجگاه -

  

برابر حقوق تا  15هيأت امناي دانشگاه مبلغ وام وديعه جهت كارمندان براساس مصوبه  مبلغ وام : -3

 باشد.ريال مي 333/333/53سقف 

در صورتی كه وام گيرنده بازنشسته شود و يا رابطه استخدامی وي  با دانشگاه قطع شود  * تبصره:

 مانده وام از مطالبات نامبرده كسر خواهد شد.

  

 مدارك الزم جهت دريافت وام: -4

 اجاره نامه رسمي -4-1

 دو نفر ضامن دانشگاهي )حداقل يك نفر رسمي قطعي باشد(  -4-2

 سفته به ميزان وام دريافتي با ضمانت افراد مندرج در بند قبلي   -4-3

 تصوير آخرين فيش حقوقي و حكم كارگزيني وام گيرنده و ضامنين -4-4

 مربوطهگواهي اعالم رضايت و حضور تمام وقت از واحد  -4-5

 تكميل فرم تعهد نامه -4-6

  

  

 اداره رفاه -مديريت امور اداري

 


