
 (1)پیوست
 باسمه تعالی

 
 اعتباری كارت قالب در دانشگاه تهران هشد معرفی پرسنل به تسهیالت اعطای

 
سهیالت  سود       48به مدت  ، ریال میلیون 300 مبلغ  کارت ت ساب نرخ  ساوی ماهیانه ، با احت ساط م  % 1 % و اخذ آبونمان 15ماه و بازپرداخت در اق

 قرارداد الزم االجراء با ضامنین کامالً معتبرزمان صدور کارت( در قبال  )یکجا در

 : تسهیالت دریافتشرایط الزم جهت الف : 

 با ذکر مبلغ تسهیالت جهت متقاضی دانشگاه تهراناداره کل امور رفاهی ( ارایه معرفینامه از 1

نزد  اعتباری کارت قالب در بدهی مانده فاقد متقاضی  ، تسهیالت  درخواست  زمان که در گردد می اعطا شدگانی  معرفی به اعتباری ( کارت2

 الزم به ذکر است سقف فردی کارت اعتباری در شبکه بانکی کل کشور ، پانصد میلیون ریال می باشد. دنباش ملت بانک

 بانکی کشور باشند. سیستم برگشتی نزد چک فاقد ( متقاضی تسهیالت و ضامنین می بایستی3

 بانکی کشور باشند. سیستم نزد معوق ) تعهدات مستقیم و غیرمستقیم( فاقد اقالم ( متقاضی تسهیالت و ضامنین می بایستی4

 ( متقاضی تسهیالت و ضامنین می بایستی در بانک ملت ، حساب داشته باشند.5

 ( ضمانت متقابل بین متقاضی تسهیالت و ضامنین مورد قبول نمی باشد.6

 بایستی کفاف پرداخت اقساط را بنماید.می متقاضی تسهیالت و ضامنین  خالص دریافتی ماهیانه%  40( 7

 % خالص حقوق و مزایا ) حقوق ماهیانه دریافتی پس از کسر اضافه کاری و موارد موردی ( 40 =توان بازپرداخت اقساط          

 : تشکیل پرونده ین جهتمتقاضی و ضامن مدارک الزمب : 

 شناسنامه صفحات کلیه( تصویر 1

 ( تصویر پشت و روی کارت ملی جدید ) یا تصویر پشت و روی کارت ملی قدیم و برگه درخواست کارت ملی (2

 دانشگاه تهراناداره کل امور مالی هد کسر از حقوق صادره از ( نامه تع3

 ممهور به مهر محل اشتغال ( آخرین حکم کارگزینی4

 ممهور به مهر محل اشتغال ( آخرین فیش حقوقی5

 مراحل انجام كار :ج : 

 به روش ذیل برای تشکیل پرونده اقدام نمایند: توانندمتقاضیان دریافت تسهیالت می 

متقاضییی با همراه داشییتن معرفینامه صییادره از اداره کل امور رفاهی دانشییگاه تهران و مدارش اشییاره شییده در قسییمت )ب( مربوط به خود و   -1

سمت اعتبارات    شگاه     عبه ش  بانک ملت  ضامنین ، به ق صلی دان شگاه واقع در خیابان انقالب، روبروی درب ا شکیل پرونده مراجعه می  دان جهت ت

 نماید. 

به اتفاق   تا می شود  تسهیالت تماس گرفته  متقاضی  سپس با و را بعمل آورده  استعالم های الزم اعتبارات شعبه پس از تشکیل پرونده ، بررسی و    

داد و ... به شییعبه مراجعه نمایندال الزم به ذکر اسییت پرداخت  جهت امضییاء قراردر روز تعیین شییده ) با اصییل شییناسیینامه و کارت ملی (  ینضییامن

می بایستی حداکثر ظرف   وام گیرندهتسهیالت کارت اعتباری از طریق صدور کارت با اعتباری به میزان خالص تسهیالت صورت می گیرد که      

 پوز فروشگاهی، از اعتبار کارت استفاده نماید. هفته و از طریق یک

 
 
 
 



 ( 2)پیوست 
 باسمه تعالی

   عقد مرابحه قالب در دانشگاه تهران شده معرفی پرسنلبه  تسهیالت اعطای

در اقسییاط مسییاوی ماهیانه ، با احتسییاب نرخ ماه و بازپرداخت  48میلیون  ریال ، به مدت  100 به  مبلغ در قالب عقد مرابحه تسییهیالت 

 % و در قبال قرارداد الزم االجراء با ضامنین کامالً معتبر 15سود 

 الف : شرایط الزم جهت دریافت تسهیالت :

 ( ارایه معرفینامه از اداره کل امور رفاهی دانشگاه تهران با ذکر مبلغ تسهیالت جهت متقاضی1

 بانکی کشور باشند. سیستم برگشتی نزد چک فاقد بایستی ( متقاضی تسهیالت و ضامنین می2

 بانکی کشور باشند. سیستم نزد معوق ) تعهدات مستقیم و غیرمستقیم( فاقد اقالم ( متقاضی تسهیالت و ضامنین می بایستی3

 ( متقاضی تسهیالت و ضامنین می بایستی در بانک ملت ، حساب داشته باشند.4

 تسهیالت و ضامنین مورد قبول نمی باشد. ( ضمانت متقابل بین متقاضی5

( امکان پرداخت تسییهیالت به متقاضیییانی که دارای مانده بدهی در قالب کارت اعتباری نزد بانک ملت یا سییایر بانکها باشییند پس از 6

 بررسی های الزم و رعایت بند ذیل مقدور می باشد.

 ی بایستی کفاف پرداخت اقساط را بنماید.متقاضی تسهیالت و ضامنین م % خالص دریافتی ماهیانه 40( 7

 % خالص حقوق و مزایا ) حقوق ماهیانه دریافتی پس از کسر اضافه کاری و موارد موردی ( 40توان بازپرداخت اقساط =         

 

 ب : مدارک الزم متقاضی و ضامنین جهت تشکیل پرونده :

 ( تصویر کلیه صفحات شناسنامه1

 ملی جدید ) یا تصویر پشت و روی کارت ملی قدیم و برگه درخواست کارت ملی (( تصویر پشت و روی کارت 2

 ( نامه تعهد کسر از حقوق صادره از اداره کل امور مالی دانشگاه تهران3

 ( آخرین حکم کارگزینی ممهور به مهر محل اشتغال4

 ( آخرین فیش حقوقی ممهور به مهر محل اشتغال5

 لص تسهیالت ) با هدف حمایت از تولید کاالی داخلی، خرید کاالی ایرانی در اولویت می باشد (( فاکتور خرید کاال به مبلغ خا6

 

 ج : مراحل انجام كار :

تهران و مدارش جهت سهولت در دریافت تسهیالت ، ابتدا متقاضی با همراه داشتن معرفینامه صادره از اداره کل امور رفاهی دانشگاه        

 اشاره شده در قسمت )ب( مربوط به خود و ضامنین ، به قسمت اعتبارات شعبه جهت تشکیل پرونده مراجعه می نماید. 

اعتبارات شعبه پس از تشکیل پرونده ، بررسی و استعالم های الزم را بعمل آورده و سپس با متقاضی تسهیالت تماس گرفته می شود تا  

ضامنین ) با  شعبه مراجعه نمایندال الزم به ذکر            به اتفاق  ضاء قرارداد و ... به  شده جهت ام سنامه و کارت ملی ( در روز تعیین  شنا صل  ا

 است پرداخت تسهیالت، از طریق چک بانکی در وجه متقاضی تسهیالت صورت می گیرد.



 

 ( 3)پیوست 
 

 باسمه تعالی

   تهران اعضای هیات علمی دانشگاه به تعمیر و بازسازی واحد مسکونی تسهیالت اعطای

ماه و بازپرداخت در اقساط مساوی ماهیانه ،  60به مدت  ، ریال میلیون400غ مبل بهعقد مرابحه  در قالب تعمیر و بازسازی واحد مسکونی تسهیالت

 و در قبال قرارداد الزم االجراء با ضامنین کامالً معتبر%  15با احتساب نرخ سود 

 : تسهیالت دریافتشرایط الزم جهت الف : 

 با ذکر مبلغ تسهیالت جهت متقاضی دانشگاه تهراناداره کل امور رفاهی ( ارایه معرفینامه از 1

 باشند.بانکی کشور  سیستم نزد برگشتی چک فاقد ( متقاضی تسهیالت و ضامنین می بایستی2

 بانکی کشور باشند. سیستم نزد معوق ) تعهدات مستقیم و غیرمستقیم( فاقد اقالم ( متقاضی تسهیالت و ضامنین می بایستی3

 در بانک ملت ، حساب داشته باشند. ( متقاضی تسهیالت و ضامنین می بایستی4

 ( ضمانت متقابل بین متقاضی تسهیالت و ضامنین مورد قبول نمی باشد.5

 بایستی کفاف پرداخت اقساط را بنماید.می متقاضی تسهیالت و ضامنین  خالص دریافتی ماهیانه%  40( 6

 % خالص حقوق و مزایا ) حقوق ماهیانه دریافتی پس از کسر اضافه کاری و موارد موردی ( 40 =توان بازپرداخت اقساط          

 : تشکیل پرونده ین جهتمتقاضی و ضامن مدارک الزمب : 

 شناسنامه صفحات کلیه( تصویر 1

 ( تصویر پشت و روی کارت ملی جدید ) یا تصویر پشت و روی کارت ملی قدیم و برگه درخواست کارت ملی (2

 دانشگاه تهراناداره کل امور مالی هد کسر از حقوق صادره از ( نامه تع3

 ممهور به مهر محل اشتغال ( آخرین حکم کارگزینی4

 ممهور به مهر محل اشتغال ( آخرین فیش حقوقی5

ستم برقی          میلیون ریال 400به مبلغ ارایه قرارداد ( 6 سی شی،  ساختمانی، لوله ک سات  سی سازی و نگهداری ) از جمله تا شی  بابت تعمیر، باز ، و گرمای

 ( واحد مسکونی...  آسانسور و

سند مالکیت تک برگ     7 شت و روی  صویر پ صفحات دفترچه مالکیت وا    ( ت صویر کلیه  سهیالت     یا ت ستفاده از ت سکونی ) جهت ا تعمیر و  حد م

 ، الزاماً سند مالکیت بایستی به نام متقاضی تسهیالت باشد (بازسازی واحد مسکونی

 مراحل انجام كار :ج : 

 متقاضیان دریافت تسهیالت می توانند به روش ذیل برای تشکیل پرونده اقدام نمایند:

متقاضییی با همراه داشییتن معرفینامه صییادره از اداره کل امور رفاهی دانشییگاه تهران و مدارش اشییاره شییده در قسییمت )ب( مربوط به خود و   -1

شکیل پرونده مراجعه می             شگاه جهت ت صلی دان شگاه واقع در خیابان انقالب، روبروی درب ا شعبه دان سمت اعتبارات بانک ملت   ضامنین ، به ق

 نماید. 

نده ، بررسیییی و        ا یل پرو به پس از تشیییک بارات شیییع های الزم  عت مل آورده   اسیییتعالم  با  و را بع قاضیییی   سیییپس  ته    مت ماس گرف  تسیییهیالت ت

ضامن  تا شود  می سنامه و کارت ملی (      ینبه اتفاق  شنا صل  شده  ) با ا ضاء قرار در روز تعیین  شعبه مراجعه نمایندال الزم به ذکر  جهت ام داد و ... به 

 صورت می گیرد. در وجه متقاضی تسهیالت ، از طریق چک بانکیتسهیالتپرداخت است 

 



 (4)پیوست 
 باسمه تعالی

  تهران اعضای هیات علمی دانشگاه به تجهیزات و خانگی لوازم خرید تسهیالت اعطای

ماه و بازپرداخت در اقسیییاط      60به مدت    ریال،  میلیون 400 مبلغ به در قالب عقد مرابحه      تجهیزات و خانگی  لوازم دخری  تسیییهیالت

 با ضامنین کامالً معتبر% و در قبال قرارداد الزم االجراء  15مساوی ماهیانه، با احتساب نرخ سود 

 : تسهیالت دریافتشرایط الزم جهت الف : 

 با ذکر مبلغ تسهیالت جهت متقاضی اداره کل امور رفاهی دانشگاه تهرانارایه معرفینامه از  (1

 کشور باشند. بانکی سیستم نزد برگشتی چک فاقد می بایستی تسهیالت و ضامنینمتقاضی ( 2

 کشور باشند. بانکی سیستم نزد (معوق ) تعهدات مستقیم و غیرمستقیم اقالم فاقد می بایستی تسهیالت و ضامنینمتقاضی ( 3

 در بانک ملت ، حساب داشته باشند. می بایستی تسهیالت و ضامنینمتقاضی ( 4

 تسهیالت و ضامنین مورد قبول نمی باشد.متقاضی ت متقابل بین ( ضمان5

 بایستی کفاف پرداخت اقساط را بنماید.می متقاضی تسهیالت و ضامنین  خالص دریافتی ماهیانه%  40( 6

 % خالص حقوق و مزایا ) حقوق ماهیانه دریافتی پس از کسر اضافه کاری و موارد موردی ( 40 =توان بازپرداخت اقساط         

 : تشکیل پرونده ین جهتمتقاضی و ضامن مدارک الزمب : 

 شناسنامه صفحات کلیهتصویر ( 1

 کارت ملی ( برگه درخواست قدیم وپشت و روی کارت ملی  تصویر) یا  پشت و روی کارت ملی جدید تصویر( 2

 دانشگاه تهراناداره کل امور مالی هد کسر از حقوق صادره از ( نامه تع3

 ممهور به مهر محل اشتغال ( آخرین حکم کارگزینی4

 ممهور به مهر محل اشتغال ( آخرین فیش حقوقی5

 در اولویت می باشد (میلیون ریال ) با هدف حمایت از تولید کاالی داخلی، خرید کاالی ایرانی 400فاکتور خرید کاال به مبلغ ( 6

 مراحل انجام كار :ج : 

 متقاضیان دریافت تسهیالت می توانند به روش ذیل برای تشکیل پرونده اقدام نمایند:
متقاضییی با همراه داشییتن معرفینامه صییادره از اداره کل امور رفاهی دانشییگاه تهران و مدارش اشییاره شییده در قسییمت )ب( مربوط به خود و   -1

شگاه     شعبه   بانک ملت  سمت اعتبارات ضامنین ، به ق  صلی دان شگاه واقع در خیابان انقالب، روبروی درب ا شکیل پرونده مراجعه می  دان جهت ت

 نماید. 

 تا می شود ماس گرفتهتسهیالت ت متقاضی سپس باو را بعمل آورده  استعالم های الزماعتبارات شعبه پس از تشکیل پرونده ، بررسی و  

ضامن  سنامه و کارت ملی (       ینبه اتفاق  شنا صل  شده  ) با ا ضاء قرار در روز تعیین  شعبه مر جهت ام اجعه نمایندال الزم به ذکر داد و ... به 

 صورت می گیرد. در وجه متقاضی تسهیالت ، از طریق چک بانکیپرداخت تسهیالتاست 

 

 

 



 


