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 سررماهه نردد صرندوق رفراه بره
نحوي که مبلغ اقساط وام برابر 75درصرد حقروق منردرد در حكر کرارزدهني مناراي کسروراا قرانوني نباشرد بره اهناانر
 .................................................بررا شررراره پرسررنلي ............................و شررراره حسررات تاررارا .............................................شررراره
ملي .......................................کارمند  هيأا علري  بازنشسته/موظف  رسريپيراني قراردادي از دانشكده /واحرد
 ................................................پرداخت زردد.
ضرناً به دانشگاه اجازه ميده که اقساط وام را به صورا ماهانه از حقوق و در صورا قطع حقوق از مطالبراا اهناانر کسرر
نراهد و نيد متعاد مي شوم چنانچه به هر دليلي اقساط ماهانه از حقوق اهناان کسر نشد ،اوالً دانشگاه را مطلرع و اانيراً مبلرغ
قسط ماهانه را حداکثر هك ماه بعد به حسات  135719773وارهد نراه  ،در غير اهن صورا بابت تسوهه کل مبلغ بدهي برابرر
مقرراا با اهناان و ضامن بنده رفتار زردد.

مشخصات ضامن 1

تلفن ثابت:

اهنارران ر  ......................................کارمنررد  هيررأا علررري  بازنشسررته  برره شررراره پرسررنلي  .....................................از
دانشكده/واحد  ...........................................متعاد ميشوم چنانچه آقاي/خان  ......................................اقساط وام مذکور را در موعرد
مقرر پرداخت ننراهد و ها به هر علت در پرداخت آن تأخيري حاصل زردد به دانشگاه اجازه ميده که اقساط مذکور و جراه
متعلقه را از حقوق و مداهاي اهناان کسر و به حسات بدهي وام زيرنده منظور نراهد.
تلفن ثابت:

مشخصات ضامن 2

تلفن همراه:

تاريخ

امضای متقاضي

تلفن همراه:

تاريخ

امضای ضامن

اهنارران ر  ......................................کارمنررد  هيررأا علررري  بازنشسررته  برره شررراره پرسررنلي  .....................................از
دانشكده/واحد  ...........................................متعاد ميشوم چنانچه آقاي/خان  ......................................اقساط وام مذکور را در موعرد
مقرر پرداخت ننراهد و ها به هر علت در پرداخت آن تأخيري حاصل زردد به دانشگاه اجازه ميده که اقساط مذکور و جراه
متعلقه را از حقوق و مداهاي اهناان کسر و به حسات بدهي وام زيرنده منظور نراهد.
تلفن ثابت:

تلفن همراه:

تاريخ

امضای ضامن

پرداخت وام صندوق رفاه نامبرده فوق به مبلغ.................................ریال طبق سرمایه عضویت صندوق رفاه مورد تایید
می باشد.
مهر و امضای رئیس واحد  /معاون اداری و مالی دانشکده

