اطالعیه
قابل توجه همکاران گرامی

تا تَجِ تِ تفاّن ًاهِ هٌؼقذ شذُ ایي داًشگاُ تا تاًک قشض الحسٌِ هْش ایشاى ،تسْیالتی تا دٍسُ
تاص پشداخت  10سالِ تا ششایظ ریل اص عشف تاًک پشداخت خَاّذ شذً .ظش تِ هحذٍدیت صهاًی اسایِ
شذُ اص ط سف تاًک هتقاضیاى هی تایست حذاکثش تا تاسیخ ً 99/10/05سثت تِ افتتاح حساب ٍ
تکویل هَجَدی اقذام ًوایٌذ  .هتقاضیاى جْت کسة اعالػات تیشتش تِ اهَس سفاّی هحل اشتغال
خَد هشاجؼِ ًوایٌذ(* .ششایظ تِ پیَست)*
مثلػ سپزده گذاری
(مسذودی تا  10سال)

مثلػ تسهیالت

مثلػ اقساط در  3سال
اول

مثلػ اقساط در 2سال تعذ

مثلػ اقساط در  5سال
آخز

 50هیلیَى تَهاى

 100هیلیَى تَهاى

ّ 900ضاس تَهاى

ّ 980ضاس تَهاى

 1هیلیَى ٍ ّ 100ضاس تَهاى

 100هیلیَى تَهاى

 200هیلیَى تَهاى

 1هیلیَى ٍ ّ 800ضاس تَهاى

 1هیلیَى ٍ ّ 960ضاس تَهاى

 2هیلیَى ٍ ّ 200ضاس تَهاى

 150هیلیَى تَهاى

 300هیلیَى تَهاى

 2هیلیَى ٍ ّ 700ضاس تَهاى

 2هیلیَى ٍ ّ 940ضاس تَهاى

 3هیلیَى ٍ ّ 300ضاس تَهاى

هذیشیت اهَس پشتیثاًی ٍ سفاّی داًشگاُ

تِ ًام خذا
اطالعیه دریافت تسهیالت تانک قزض الحسنه مهز ایزان
تذیٌَسیلِ تِ اعالع ّوکاساى گشاهی هی سساًذ ،تش اساس تفاّن ًاهِ اهضا شذُ هیاى داًشگاُ ػلَم پضشکی تا تاًک قشض الحسٌِ هْش ایشاى ،تسْیالتی تا دٍسُ
تاصپشداخت  10سالِ تا ششایظ ریل اص عشف تاًک فَق پشداخت خَاّذ شذ.
.1

ته هز نفز اس کارکنان و تستگان درجه یک ایشاى ( ّوسش ،فشصًذاى ،پذس ،هادس ،خَاّش ٍ تشادس) دس هجوَع حذاکثش  3هیلیاسد سیال (  300هیلیَى
تَهاى) تسْیالت پشداخت هی گشدد.

.2

هز وام گیزنذه هی تَاًذ تا پشداخت  500هیلیَى سیال (  50هیلیَى تَهاى ) تِ حساب اػالم شذُ  ،هثلغ یک هیلیاسد سیال (  100هیلیَى تَهاى)
تسْیالت دسیافت ًوایذ.

.3

مثلػ پزداختی وام گیزنذه تا پایان دوره تاسپزداخت اقساط (  10سال) نشد تانک مسذود می شود ٍ حتی دس صَست تسَیِ صٍدتش اص هَػذ اص
سَی ٍام گیشًذُ ،سپشدُ ایشاى آصاد ٍ تِ ٍی پشداخت ًخَاّذ شذ.

.4

دریافت وام توسط تستگان  ،نیاسی ته معزفی آنان توسط

دانشگاه نخواهذ داشت  ،اها ایي کاس صشفا پس اص هؼشفی ًاهِ فشد شاغل دس

داًشگاُ تِ تاًک ٍ پشداخت ًصف کل تسْیالت دسخَاستی آًاى تِ حساب اػالم شذُ هوکي خَاّذ تَد.
.5

کِ دس تاًک قشض الحسٌِ هْش ایش اى ٍام تسَیِ

تسهیالت فوق صزفا ته شزطی ته کارکنان یا تستگان درجه یک وی پزداخت می شود
ًشذُ ًذاشتِ تاشٌذ .دس غیش ایي صَست ،هی تَاًذ تِ یکی اص دٍ سٍش صیش ػول ًوایذ:
الف) ٍام فؼلی سا تسَیِ ًوَدُ ٍ سپس تشای دسیافت ٍام جذیذ اقذام ًوایذ.

ب) تا سػایت هفاد تٌذ  ، 4یکی اص تستگاى دسجِ یک سا تِ جای خَد جْت اخز ٍام تِ تاًک هؼشفی ًوایذ.
 . 6جْت تسْیالت تا  1هیلیاسد سیالً 1 :فش کاسهٌذ سسوی تا ًاهِ کسش اص حقَق ٍ چک صیاد.
 . 7جْت تسْیالت  3 ٍ 2هیلیاسد سیالً 2 :فش کاسهٌذ سسوی تا ًاهِ کسش اص حقَق ٍ چک صیاد.
 .8تش اساس اػالم تاًک ،تسْیالت دسخَاستی هتقاضی حذاکثش تا  10سٍص کاسی پس اص تکویل ّوِ هذاسک هَسد ًیاص پشداخت هی شَد.
 .9حضَس ّوضهاى هتقاضیاى ٍ ضاهٌیي آى ّا دس تاًک هَجة تسشیغ دس پشداخت تسْیالت خَاّذ تَد
 -10اهکاى تشکیل پشًٍذُ دس توام شؼثِ تاًک اهکاى پزیش هی تاشذ .
 -11متقاضیان جهت کسة اطالعات تیشتز و دریافت شماره حساب جهت واریش وجه ته امور رفاهی محل اشتغال خود مزاجعه نماینذ.
جذٍل صیش تشای تسْیل دس هحاسثِ تاصپشداخت تسْیالت تَسظ تاًک تْیِ گشدیذُ است.
مثلغ اقساط ماهیانه در

مثلغ اقساط ماهیانه در

مثلغ اقساط ماهیانه در

 3سال اول

2سال تعذ

سال آخز

ّ 980ضاس تَهاى

 1هیلیَى ٍ ّ 100ضاس تَهاى

مثلػ سپزده گذاری

مثلػ تسهیالت

 50هیلیَى تَهاى

 100هیلیَى تَهاى

ّ 900ضاس تَهاى

 100هیلیَى تَهاى

 200هیلیَى تَهاى

 1هیلیَى ٍ
تَهاى

ّ 800ضاس

 150هیلیَى تَهاى

 300هیلیَى تَهاى

 2هیلیَى ٍ
تَهاى

ّ 700ضاس  2هیلیَى ٍ
تَهاى

5

 1هیلیَى ٍ ّ 960ضاس تَهاى  2هیلیَى ٍ ّ 200ضاس تَهاى
ّ 940ضاس

 3هیلیَى ٍ ّ 300ضاس تَهاى

هذیشیت اهَس پشتیثاًی ٍ سفاّی داًشگاُ

