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 احترام با سالم و

تامين و  رساند به منظور رفع نيازهاي مالي همكاران محترم دانشگاهي در مواقع ضروري مي به استحضار     

با سهميه محدود جهت كمك هزينه  درصد 4 ريال با كارمزد 000/000/00تسهيالت الزم، وام ضروري تا سقف

  .شد پرداخت خواهد 29بهمن ماه درماني با ارائه مدارك ذيل از ازدواج ، انجام معالجات و هزينه هاي

 و تصوير فرم تكميل شده را به همراه متقاضيان واجد شرايط ذيل خواهشمند است دستور فرمائيد اسامي     

 حداكثر تا تلفن همراه و تلفن ثابت و شماره حساب تجارت كارت و همچنين حقوقي متقاضي و ضامن آخرين فيش

شده توسط رئيس يا معاون اداري  از طريق مسئول محترم امور رفاهي مربوطه و نامه رسمي امضا هر ماه پانزدهم

  . سال نمايندمالي واحد به اين مديريت ار

نشده اند در اولويت ( 29ساله  3 )كه تاكنون موفق به دريافت وام مذكور  پيماني و قراردادي كاركنان رسمي، 1- 

همكاراني كه از وام  اند، مقتضي است از معرفي مجدد تا زماني كه اين افراد از اين وام استفاده نكرده قرار دارند و

 .گردد اند، خودداري استفاده كرده( 29ساله 3 )دانشگاه تهران 

 (:نهمكاران دانشگاهي و فرزندا) واج ازد وام كمك هزينه  2-

 اصل و تصوير صفخات اول و دوم شناسنامه + صفحات اول تا پنجم عقدنامه الوه بر مدارك فوق اصل و تصويرع

 . تكميل فرم وام ضروري + زوجين

 : (لهي و خانواده تحت تكفدانشگا همكاران) وام هزينه هاي درماني  3-

 . تكميل فرم وام ضروري + ارسال مدارك بيمارستاني + عضويت در بيمه تكميلي دانشگاه

ارائه شده و توان  اعطاي وام مذكور منوط به بررسي مدارك سهميه محدود است با توجه به الزم به ذكر     

بعد از تاريخ تعيين شده و يا ناقص ارسال  ياني كهمدارك متقاض ضمناً. بازپرداخت اقساط متقاضي ميسر خواهد بود

 .گردد ترتيب اثر داده نمي شود

بيشتر به وب سايت اداره كل منابع انساني و امور رفاهي به  همكاران محترم دانشگاهي براي كسب اطالعات     

 . واحد مربوطه مراجعه نمايند ور رفاهيو يا مسئول ام  http://hrmw.ut.ac.ir :نشاني
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