
ضی
صات متقا

مشخ
 

 تعالی بسمه
  امور رفاهی دانشگاه تهران منابع انسانی واداره کل

 %15 ساله 5فرم درخواست وام 
 

 تا سقف مبلغ ممکن به نحوي که مبلـغ اقـساط وام بیـشتر   % 15 ساله 5 وام  از محل تسهیالت گروهی، شود  تقاضا می بدینوسیله       
 بـا شـماره  ............................. .......................... نشود به اینجانب کسورات قانونیحقوق مندرج در حکم کارگزینی منهاي   % 75 از

  �  هیـأت علمــی  �کارمنـد  ، ............................................ بـا شـماره حـساب تجـارت کـارت      ................................. پرسـنلی  
 .پرداخت گردد............................. واحد / دانشکده از �بگیر  وظیفه/بازنشسته

م گـرد  تعهـد مـی  انه از حقوق اینجانب کـسر نمایـد ونیزم  دهم که اقساط وام را به صورت ماه ضمناً به امور رفاهی دانشگاه اجازه می      
اً مبلغ قسط ماهانه راحداکثر یک ماه بعـد     ثانیچنانچه به هردلیلی اقساط ماهانه از حقوق اینجانب کسرنشد، اوالً اموررفاهی رامطلع و            

 .نمایم نیزپرداخت میجرایم متعلقه راراین صورت کل مبلغ بدهی از حقوق ضامن کسرو درغی،نمایم کل اموررفاهی واریزاداره  ببه حسا
   تاریخ و امضاء متقاضی  تلفن تماس                                                                                         

تأییدحقوق
 

مت 
ضی

قا
 .باشد ریال و شاغل بودن نامبرده مورد تأیید می............................. به مبلغ ......................................... خانم / مزایاي آقايحقوق و  

 مسئول حسابداري واحد/     رئیس                                                                                                                

ضامن
صات 

مشخ
1 

  متعهد............................................. واحد /از دانشکده................... ..................ی پرسنلبه شماره ...................................... اینجانب 
به هر علت در پرداخت یا اقساط وام مذکور را در موعد مقرر پرداخت ننماید و ...................................... خانم /چنانچه آقايم وش می

و بـه    از حقوق و مزایاي اینجانـب کـسر  راو جرایم متعلقه   که اقساط مذکورهمد  میاجازه  امور رفاهی آن تأخیري حاصل گردد به     
 . نمایدبدهی وام گیرنده منظورحساب 

                                                                                                             تاریخ و امضاء ضامن

تأیید حقوق 
ضامن

ریال و شاغل بودن نامبرده که خود را ضامن ............................. غ به مبل......................................... خانم / مزایاي آقايحقوق و  
 مسئول حسابداري واحد/     رئیس                                                              .باشد معرفی کرده است مورد تأیید می

ضامن
صات 

مشخ
2 

متعهد .............................................  واحد /از دانشکده................... ..................ی پرسنلبه شماره .. ....................................اینجانب 
خت به هر علت در پردایا اقساط وام مذکور را در موعد مقرر پرداخت ننماید و ...................................... خانم /چنانچه آقايشوم  می

و بـه    از حقوق و مزایاي اینجانـب کـسر  راو جرایم متعلقه   که اقساط مذکورهمد  میاجازه  امور رفاهی آن تأخیري حاصل گردد به     
 . نمایدبدهی وام گیرنده منظورحساب 

      تاریخ و امضاء ضامن                                                                                                       

تأیید
حقوق

 
ضامن

 
ریال و شاغل بودن نامبرده که خود را ضامن ............................. به مبلغ ......................................... خانم / مزایاي آقايحقوق و  

 مسئول حسابداري واحد/     رئیس                          .                                    باشد معرفی کرده است مورد تأیید می

 :نظر کارشناس امور وام
 

 

 .ضمیمه گردد و ضامن تصویر آخرین فیش حقوقی متقاضی: تذکر
 


