
 تعالیباسمه 

به اطالع همکاران محترم اعم از اعضای هیئت       

علمی و کارکنان رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی و 

دوره جدید ثبت نام وام های   رساند کهقراردادی می

ودیعه و خرید و ساخت مسکن تعریف و همکاران 

توانند با مراجعه به می

) سامانه   http://sufa.shirazu.ac.ir سایت

امکانات رفاهی، پیگیری  – ) منو در مسیر سوفا(

اطالعات مندرج را بررسی و در   درخواست وام(

حداکثر  گرامی ) کارمندان صورت نیاز، اطالعات را

و اعضای محترم هیأت علمی  13/3/59تا تاریخ 

   کامل نمایند.( 39/2/59 تا تاریخ حداکثر

http://sufa.shirazu.ac.ir/


لطفاً آیین نامه وام ودیعه و خرید مسکن در 

 را با دقت مطالعه فرمائید. سامانه سوفا

 تذکرات مهم:

افزار از آنجایی که برخی اطالعات اشخاص در نرم -1

موجود است لذا فرم ثبت نام رابه دقت بررسی و در 

 صورت نیاز اصالح نمایید.

 افزاراینکه امتیازبندی از طریق نرم با توجه به -2

شود، خواهشمند است اطالعات را به دقت انجام می

عدم ورود صحیح  در صورت تکمیل نمایید،

حذف  از لیست وام گیرندگان نام متقاضی اطالعات،

 خواهد شد.

  



با توجه به امتیاز های کسب شده از   پرداخت وام -3

 شد.نیمه دوم اردیبهشت ماه شروع خواهد 

همکاران گرامی در صورت بروز هرگونه مشکل  -4

از مراجعه  و امور اداری واحد مربوطه هماهنگی با

 نمایند.  مستقیم یا تلفنی به اداره رفاه خودداری

همکارانی که تاکنون موفق به ثبت نام وام نشده  -5

اند و یا به هر دلیل نام آنان از لیست ثبت نام سامانه 

شده است مجدداً در منوی اصلی اداری و مالی حذف 

سامانه در قسمت درخواست وام جدید وارد شده و 

 ثبت نام نمایند.

  

به بعد که تاکنون وام  59به اعضای هیأت علمی ورودی  -6

ودیعه مسکن دریافت ننموده اند بر اساس امتیاز کسب شده و 



ریال وام ودیعه مسکن با باز  999/999/299نوبت وام ، مبلغ 

 ماهه پرداخت می شود. 09 پرداخت

همکاران محترمی که سمت اجرایی داشته اند در  -7

فرم ثبت نام در قسمت سمت اجرایی نوع سمت، 

 و پایان را درج نمایند.  تاریخ شروع

 اداره رفاه – مدیریت امور اداری

  

 


