
و خدمات بهداشتي درماني لرستان  دانشگاه علوم پزشكي

و منابع دانشگاه  معاونت توسعه مديريت

و كمك هزينه مسكن به متخصصان پزشكي ،( دستورالعمل تامين مسكن يا پرداخت وديعه پزشكان

، دندانپزشكان   1395در سال)داروپزشكان

:مشمولين-1ماده

ا .فاقد مسكن در شهر محل خدمت مي باشدk ين دستورالعمل متخصيصن ضريب مشمولين

، تك تخصص( در موارد خاص:1تبصره و خدمت در مناطق محروم و تاييد هيات) ... بودن به پيشنهاد معاونت درمان

، متخصصين غير ضريب ميk رييسه ، نيز مشمول اين دستورالعمل . گردندفاقد مسكن در شهر محل خدمت

، به درخواست) طرحي(kدر صورت درخواست متخصصان پزشكي غير ضريب:2تبصره و تاييد هيات رييسه دانشگاه

، مبلغ وديعه بايستي قابل پرداخت كمك هزينه مسكن ويامتخصص يكي از موارد وديعه مسكن است ،و ظرف يك سال
.و تسويه گرددبازپرداخت 

، اعضاي هيات علمي دانشكده داروسازي همانند متخصصين26/12/94هيات ريئسه در تاريخ مصوبه بر اساس:3تبصره

و تائيد معاونتkضريب كه جهت انجام تعهدات قانوني خود در دانشكده داروسازي فعاليت ميكنند به پيشنهاد معاونت آموزش
.توسعه شامل اين دستورالعمل مي شوند 

:اولويتها-2ماده

ها) خانه هاي سازماني( در اولويت تامين مسكنkكي ضريب متخصصان پزش و شبكه هستند بنابراين روساي بيمارستانها
و شبكه ها با اولويت جهت اسكان/ ترتيبي اتخاذ نمايند،كه خانه هاي سازماني  مسكوني پزشكان موجود در بيمارستانها

.اينگونه پزشكان مورد استفاده قرار گيرد 

و-3ماده :ديعهمبلغ

و 120سقف مبلغ وديعه به هر متخصص مشمول مبلغ درميليون ريال مي باشد مدهاي اختصاصي واحد قابل پرداختآاز محل
.باشدمي

وديعه مسكن قابل پرداخت مي باشددرغير اينصورت فقط k) ضريب(درصورت درخواست متخصصان پزشكي:3تبصره

 پرداخت مي باشد كمك هزينه مسكن با رعايت اين آيين نامه قابل
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:مبلغ كمك هزينه مسكن-4ماده

در بنديك و00/000/5مبلغ k) متخصصين ضريب(سقف ماهانه كمك هزينه مسكن متخصصان پزشكي ريال تعيين مي گردد
.باشدتامين اعتبار آن از محل درآمدهاي اختصاصي واحد مي

:تضمين وديعه-5ماده

در قبال اخذ .تضمين معتبر قابل پرداخت است ضمانت نامه معتبروياسفتهمبلغ وديعه

:وديعهمبلغ تسويه-6ماده

تا قبل از تسويه حسابو حداكثر تا دو سال طي چهار مرحلهدر دانشگاهkمبلغ وديعه بايستي طي دوره خدمت متخصص ضريب
و به حساب واحد واريز گرددو اتمام دوره طرح  .توسط متخصصين بازپرداخت

و يا واحد: تبصره و انجام خدمت متخصصين با دانشگاه قطع گردد متخصصين) بيمارستان(در صورتيكه به هر دليل ادامه همكاري
.را باز پرداخت نمايد مكلفند بالفاصله وديعه

:به متخصصان وديعه مسكنو كمك هزينهمدارك الزم جهت پرداخت-7ماده

.نامه مسكن معتبرارائه قرار داد اجاره.1

يك تائيديه معاونت درمان.2 و دو مشمولين ماده 3و تائيديه معاونت آموزشي جهت تبصره مطابق تبصره يك

از معاونت توسعها.3 و منا خذ مجوز .دانشگاهبعمديريت

در شهر محل خدمت.4 .گواهي متقاضيان مربوطه مبني برفاقد مسكن بودن

از تاريخ اجراي اين دستورالعمل-8ماده .خواهد بود 1/1/1395،

به-9ماده ، كمك هزينه مسكن دريافت داشته اند ادامه پرداخت كمك هزينه مسكن از تصويب اين دستورالعمل متخصصاني كه قبل

از تاريخ شروع بكار000/000/5مبلغ  و پرداخت وديعه مسكن در صورت درخواست قابل پرداخت1/1/1395ريال به آنها بالمانع است
.مي باشد

از منازل سازماني استفاده مي كنندبه-10ماده و ويعه مسكن تعلق نمي گيرد)بدون كسراجاره بها(متخصصيني كه .كمك هزينه مسكن

از آنها كمك هزينه مسكن ووديعه مسكن تعلق ميگيرددرصورتي كه متخصصي-11ماده .ن مذكور زوجين باشند به يك نفر

كه بيمارستان جهت پزشكان مسكن اجاره كرده باشد ،وديعه مسكن وكمك هزينه مسكن-12ماده درصورتي

 تعلق نمي گيرد
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