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 سالم عليكم

شاعهه اردبههشا     رساند پيرو  توافق به عمل آمده في ما بين دانشگاه تهران با بانك تجاار   با احترام، به استحضار مي

برا   طرر  اممرا   در قالا   با ضمان  پرسنل رسمي   به كاركنان محترم رسمي و پيماني وام اعطايمقرر گردبد 

 :انجام پذبرد با شرابط ذبل  % 12 سود

 امضاء معاونت اداري و مرامي وادر   بابس  درخواس  خود را با  مي متقاضيان محترم استفاده از وام طرح الماس -5

 .مربوطه به اداره كل منابع انساني و امور رفاهي ارسال نمابند

بابسا  باه دبيرخاناه     اره كل متقاضيان جه  درباف  اصل معرفي نامه ميپس از صدور معرفي نامه از طرف ابن اد  -9

باه باناك الزاميسا  و باه مراجعاه      ارائاه معرفاي ناماه دانشاگاه      ضمناً جه  استفاده از ابن وام. مركزي مراجعه نمابند

 .فوق پرداخ  نخواهد شد به بانك مراجعه نمابند وام بدون معرفي نامه كنندگاني كه

گواهي كسر از حقوق متقاضي و ضامنين از طرف حسابداري واحدها، در صور  تاخخير در   ضرور  صدور با توجه به -6

 .بانك تجار  شعهه اردبههش  خواهد بود پرداخ  به وق وواربز اقساط، حسابداري هر واحد مسئول كسر اقساط از حق

 شود  افتي تعيين ميو بر اساس ميزان حقوق درب ذبلسقف پرداخ  تسهيال  با توجه به جداول  -4

 :سابر موارد  -1

 .گيرد از طربق بانك انجام مي مراحل اعطاي پرداخ  وام( الف

 .مهناي اولوب  بندي تاربخ مراجعه به بانك اس  نه تاربخ درخواس  با صدور معرفي نامه( ب 

 .محدودبتي از نظر تعداد افراد معرفي شده در طي بك دوره خاص وجود ندارد( ج 

مشابه از بانك هاي دبگر دربافا    عناوبن ي مجاز به درباف  وام درقال  طرح الماس مي باشند كه وام هابي باافراد( د 

 .نكرده باشند

ضامنا جها    . رساانده شاود   دستور فرمابند مرات  به نحو مناس  به اطالع كليه كاركنان محتارم  خواهشمند اس 

باناك تجاار  شاعهه اردبههشا  تمااس       33271735و  33271736كس  اطالع بيشتر فقط با شماره تلفن هااي  

 .حاصل نمابند



 

 ج ول تسهيالت اعطائي و اقساط وام تجارت

 %12طر  امما  با سود  

 
 

 نوع تسهيالت
 مبلغ اعطائي

 به ریال

م ت 

 بازپرداخت

 مبلغ اقساط

 به ریال

 سود تسهيالت

 به ریال

 9406470551 501410211 ماه 41 1606660666 خربد كاالي مصرفي با دوام

 خربد خودرو
 3906160299 907630337 ماه 36 56606660666

 6406110261 905310149 ماه 41 7606660666

 9406470551 501410211 ماه 41 1606660666 مسكن ا تعمير

 

 

تجار   بانك   66797966جدول فوق توسط بانك تنظيم گردبده لذا در صور  داشتن هر گونه سوال با شماره 

 ه اردبههش   تماس حاصل فرمائيدشعه
 

 



 م ارك مورد  نياز جهت تسهيالت جعامه تعمير مسكن

 289جهت ارائه به بانك تجارت شعبه اردیبهشت ك  

 

 توضيحات تع اد كپي م ارك الزم ردیف

  سري 9 ضامنين+  كپي شناسنامه وام گيرنده 2

  سري 9 ضامنين+  (پش  و رو)كپي كار  ملي وام گيرنده  1

  سري9 (تمام صفحا ) كپي سند مالكي  3

4 
ضامنين كه در آن  + گواهي اشتغال به كار وام گيرنده

ميزان حقوق دربافتي و تعهد بازپرداخ  اقساط قيد 

 شده باشد

 سري 9
این گواهي توسط 

دساب اري واد  محل 

 خ مت صادر مي گردد

  ربال...... سفته به ميزان  7
بانك توسط مبلغ سفته 

 مي گردد اعالم

6 
افتتاح حساب قرض الحسنه با حداقل موجودي 

 ربال 966666
 

در بانك تجار  شعهه 

 517اردبههش  كد 

 

 :یادآوري 

 .وام گيرنده و ضامنين بابد كارمند دانشگاه باشند  -5

 .هنگام مراجعه به بانك ارائه اصل تمامي مدارك فوق الزامي اس  -9
 



 ی  خودروم ارك مورد نياز جهت تسهيالت خر

 289جهت ارائه به بانك تجارت شعبه اردیبهشت ك  

 

 توضيحات تع ادكپي م ارك الزم ردیف

  سري 9 ضامنين+ كپي شناسنامه وام گيرنده  5

  سري 9 ضامنين( + پش  و رو)كپي كار  ملي وام گيرنده  9

 سري9 ارائه پيش فاكتور و پيش پرداخ  طهق ضوابط 6
ضوابط توسط بانك 

 گردد مشخص مي

4 

ضامنين كه در + گواهي اشتغال به كار وام گيرنده 

آن ميزان حقوق دربافتي و تعهد بازپرداخ  اقساط 

 قيد شده باشد

 9سري
ابن گواهي توسط 

حسابداري واحد محل 

 خدم  صادر مي گردد

  ربال...... سفته به ميزان  1
مهلغ سفته توسط بانك 

 اعالم مي گردد

3 
نه با حداقل موجودي افتتاح حساب قرض الحس

 ربال 966666
 

در بانك تجار  

 شعهه اردبههش 

 517كد  

 

 :یادآوري 

 . وام گيرنده و ضامنين بابد كارمند دانشگاه باشند - 5

 .هنگام مراجعه به بانك ارائه اصل تمامي مدارك فوق الزامي اس   - 9
 

 



 

 م ارك مورد نياز جهت تسهيالت خری  كاالي با دوام ساخت داخل

 289جهت ارائه به بانك تجارت شعبه اردیبهشت ك   

 

 توضيحات تع اد كپي م ارك الزم ردیف

  سري 9 ضامنين+ كپي شناسنامه وام گيرنده  5

9 
( + پش  و رو)كپي كار  ملي وام گيرنده 

 ضامنين
  سري 9

 سري9 ارائه پيش فاكتور و پيش پرداخ  طهق ضوابط 6
ضوابط توسط بانك 

 مشخص مي گردد

4 

ضامنين كه + گواهي اشتغال به كار وام گيرنده 

در آن ميزان حقوق دربافتي و تعهد بازپرداخ  

 اقساط قيد شده باشد

 9سري
ابن گواهي توسط 

حسابداري واحد محل 

 خدم  صادر مي گردد

  ربال...... سفته به ميزان  1
مهلغ سفته توسط بانك 

 اعالم مي گردد

3 
حداقل موجودي افتتاح حساب قرض الحسنه با 

 ربال 966666
 

در بانك تجار  شعهه 

 517اردبههش  كد 

 

 :یادآوري 

 . وام گيرنده و ضامنين بابد كارمند دانشگاه باشند -5

 .هنگام مراجعه به بانك ارائه اصل تمامي مدارك فوق الزامي اس   -9


