
  واحد رفاهي -مديريت امور دانشجويي  -   معاونت امور دانشجويي و فرهنگي دانشگاه-دانشگاه علوم پزشكي گيالن  نام سازمان يا اداره

  وام وديعه  عنوان خدمت مسكن

  نشاني جغرافيايي
مديريت امور دانشجويي دانشگاه  ساختمان - روبروي بيمارستان توتونكاران- خيابان نامجو- رشت

   رفاه دانشجويياداره -

  m-student @ gums.ac.ir نشاني   پست الكترونيك

 سايت نشاني

  
  

  http://www.gums.ac.ir/farhangi  وب

  0131 - 3230948 - 3226704 - 3224229  گويا شماره تلفن  ثابت و

  - - -  نشاني پست صوتي

  
آدرس و نحوه دسترسي 
  مردم براي دريافت خدمات

  

جويي    اداره رفاه دانش  خدماتواحد ارائه كننده
ارتباط دستگاه ارائه دهنده 

در  ها ا ه ساير دستگ باخدمت  ها 
  جهت انجام خدمت

  دانشكده

  كپي كارت ملي-1
  فرم تكميل شده ثبت نام وام وديعه مسكن-2
  تنظيم سند تعهد محضري -3
فهرست مدارك الزم جهت   تتاح حساب نزد بانك تجارت شعبه پور سينا اف-4

  ارايه اصل و تحويل كپي اجاره نامه-5  دريافت خدمت
  ، دانشجو و همسر دانشجو شناسنامه2و1 صفحات كپي-6
  4و3و2 صفحات عقدنامه كپي -7
  مقطع تحصيلي قبلفرم عدم بدهي -8

يعه مسكنبراي انجام  مورد نياز فرمهاي
  خدمت

   فرم سند تعهد محضري-تكميل فرم مخصوص وام ود

هزينه هاي مربوط به انجام 
خدمت و چگونگي پرداخت 
  آن توسط خدمت گيرنده

  
- - -  

 مسكنقوانين و مقررات مربوط به 
  ئه خدمتاار

  قوانين و مقررات مربوط به وديعه

 مدت زمان الزم جهت انجام 
  خدمت توسط دستگاه

    روز45حدود

  
  شرح مختصر مراحل روش

  ارائه خدمت
  
  

   و اطالع رساني با بهترين روش هاي ممكنتهيه و تنظيم و نصب اطالعيه مربوط به وام وديعه مسكن -1
    به اداره رفاه و تحويل آن به همراه ساير مدارك به صورت تكميل شدهتوسط دانشجو فرم خام وام مسكن دريافت-2
  تياز بندي مسكن دانشجويان و تنظم فرم امبررسي فرم ها و مدارك وام وديعه-3
   رويت محل سكونت دانشجو توسط كارشناس دانشجويي و ترسيم كروكي آن -4
   و ارسال آن به صندوق رفاه در نرم افزار صندوق رفاهتنظيم ليست اسامي دانشجويان واجد شرايط-5
  پيگيري تا پرداخت وام ها به دانشجويان توسط صندوق رفاه-6


