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 باسمه تعالی

    مرابحه اعضائ هیات علمی و غیر هیات علمی تسهیالت اعطای

ماااو و بازدرداخاا  در اقسااا   48بااه ماادت  ریااا   میلیون 1000 مبلغ بهدر قالب عقد مرابحه   تجهیزات  و  خانگی  لوازم  دخری  تسهیالت

 با ضامنین کامالً معتبر% و در قبا  قرارداد الزم االجراء  16مساوی ماهیانه  با احتساب نرخ سود 

 : تسهیالت دریافتشرایط الزم جهت الف : 

 با ذکر مبلغ تسهیالت جه  متقاضی ادارو کل امور رفاهی دانشگاو تهرانارایه معرفینامه از  (1

 کشور باشند. بانكی سیستم نزد برگشتی چك فاقد می بایستی تسهیالت و ضامنینمتقاضی ( 2

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

 در بانك مل    حساب داشته باشند. می بایستی تسهیالت و ضامنینمتقاضی ( 4

 تسهیالت و ضامنین مورد قبو  نمی باشد.متقاضی ( ضمان  متقابل بین 5

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

 % خالص حقوق و مزایا ) حقوق ماهیانه دریافتی دس از کسر اضافه کاری و موارد موردی ( 40 =توان بازدرداخ  اقسا          

 : تشکیل پرونده ین جهتمتقاضی و ضامن مدارک الزمب : 

 شناسنامه صفحات کلیهتصویر ( 1

 کارت ملی ( برگه درخواس  قدیم ودش  و روی کارت ملی  تصویر) یا  دش  و روی کارت ملی جدید تصویر( 2

 حسابداری واحد مربوطهاز  هد کسر از حقوق صادرو( نامه تع3

 ممهور به مهر محل اشتغا  ( آخرین حكم کارگزینی4

 ممهور به مهر محل اشتغا  ( آخرین فیش حقوقی5

 مراحل انجام کار :ج : 

 پرونده اقدام نمایند:متقاضیان دریافت تسهیالت می توانند به روش ذیل برای تشکیل 
متقاضی با همراو داشتن معرفینامه صادرو از ادارو کل امور رفاهی دانشگاو تهااران و ماادارا اشااارو شاادو در قساام  )ب( مربااو  بااه خااود و    -1

و مراجعااه ماای جهاا  تشااكیل درونااددانشگاو واقع در خیابان انقالب  روبروی درب اصلی دانشگاو شعبه  بانك مل   ضامنین   به قسم  اعتبارات

 نماید. 

 تا می شود تسهیالت تماس گرفته متقاضی سپس باو را بعمل آوردو    استعالم های الزماعتبارات شعبه دس از تشكیل دروندو   بررسی و 

داد و ... به شعبه مراجعااه نمایناادم الزم بااه ذکاار جه  امضاء قراردر روز تعیین شدو  ) با اصل شناسنامه و کارت ملی (    ینبه اتفاق ضامن

 صورت می گیرد. در وجه متقاضی تسهیالت   از طریق چك بانكیدرداخ  تسهیالتاس  


