بسمهتعالي
اداره كل منابع انساني و امور رفاهي دانشگاه تهران

مشخصات متقاضي

فرم درخواست وام از صندوق قرض الحسنه رفاه دانشگاه تهران

تقاضا ميشود برابر آئين نامه صندوق قرض الحسنه رفاه دانشگاه وام تا سقف حداکثر  3برابر سرمایه نزد صندوق رفااه
به نحوي که مبلغ اقساط وام برابر 75درصد حقوق مندرج در حكم کارگزیني منهاي کسورات قانوني نباشد به اینجانا
 .................................................با شماره پرسنلي ............................و شاماره حساا تجاارت .............................................شاماره
ملي .......................................كارمند  هيأت علمي  بازنشسته/موظف  رسميپيمااني قارارداد  از
دانشكده /واحد  ................................................پرداخت گردد.
ضمناً به دانشگاه اجازه ميدهم كه اقساط وام را به صاورت ماهاناه از حقاوق و در صاورت قطاع حقاوق از
مطالبات اينجانب كسر نمايد و نيز متعهد مي شوم چنانچه به هر دليلي اقساط ماهانه از حقوق اينجانب كسر
نشد ،اوالً دانشگاه را مطلع و ثانياً مبلغ قسط ماهانه را حداكثر يك ماه بعد باه حساا  135863130وارياز
نمايم ،در غير اين صورت بابت تسويه كل مبلغ بدهي برابر مقررات با اينجانب و ضامن بنده رفتار گردد.
تلفن ثابت:

تاريخ

تلفن همراه:

امضا متقاضي

مشخصات ضامن

اينجااانااب  ......................................کارمنااد  هياا ت ملمااي  بازنشساا ه  بااه شااماره پرساانلي
 .....................................از دانشكده/واحد  ...........................................متعهد ماي شاوم چنانچاه ققا /خاانم
 ......................................اقساط وام مذكور را در موعد مقرر پرداخت ننمايد و يا به هر علات در پرداخات قن
تأخير حاصل گردد به دانشگاه اجازه ميدهم كه اقساط مذكور و جارايم متعلقاه را از حقاوق و مزاياا
اينجانب كسر و به حسا بدهي وام گيرنده منظور نمايد.
تلفن ثابت:

تاريخ

تلفن همراه:

امضا ضامن

پرداخت وام صندوق رفاه نامبرده فوق به مبلغ.................................ریال طبق سرمایه عضویت صندوق رفاه مورد تایید می باشد.

تائيد

مهر و امضای رئیس واحد  /معاون اداری و مالی دانشکده
دستور پرداخت :

پرداخت وام نامبرده فوق به مبلغ  .....................................ریال طبق نوبت و رمایت ضوابط صندوق رفاه مورد تایيد است.
معاون مدیر کل منابع انساني و امور رفاهي دانشگاه
در تاریخ ............................وصول فرم مذکور تایيد و در نوبت وام قرار گرفت.
امضاي کارشناس نوبت بندي اموررفاهي
لطفاً دقت الزم جهت نوشتن شماره حسا صحيح و فعال تجارت را مبذول فرمائيد.

