باسمه تعالي

 -1مشخصات متقاضي

اين قسمت بوسيله متقاضي تكميل شود

امضاء

تاريخ

توسط رئيس واحد تكميل شود

بدينوسيله اينجانب
رضايت را دارد.

نياز متقاضي را تأييد نموده و از طرز كار و رفتار نامبرده كمال
امضاء

تاريخ

بوسيله امور كاركنان تكميل شود

تاريخ استخدام

ريال
امضاء

نام و نام خانوادگي

تاريخ

 -4وضعيت بدهي وام گيرنده
بوسيله حسابداري تكميل ميشود

مانده كل بدهي بالغ بر
نام و نام خانوادگي

ريال و جمع اقساط ماهيانه آن معادل
امضاء

ريال ميباشد.
تاريخ

صورتي _ تسهيالت اعتباري مالي و رفاهي

 -3وضعيت پرسنلي وام گيرنده

وقوا و مزاياي ماهيانه

آبي _ امور كاركنان

 -2اظهار نظر رئيس مربوط

رئيس

سفيد _ امور مالي

صادره از
شماره شناسنامه
نام پدر
اينجانب
با اطالع كامل از مفاد آئيننامه وام مسكن كاركنان دانشگااه
شماره پرسنلي
محل خدمت
تاريخ تولد
ريال وام مسكن جهت خريد به پالك ثبتي شماره
آزاد اسالمي تقاضاي دريافت مبلغ
را دارد و بدينوسيله ضمن عقد الزم خگار بگه
شماره پالك
كوچه
خيابان
واقع در شهر
امور مالي وكالت تام و بالعزل مي دهم كه اقساط آنرا تا استهالك كامگل طلگب خگود ب گور مرتگب از وقگوا و مزايگاي ماهيانگه
اينجانب كسر نمايد .چنانچه اينجانب اطالعات نادرستي در اختيار دانشااه گذاشته باشم و يا اينكه بهر علتي خگدمت دانشگااه را
ترك نمايم كليه بدهي تبديل به دين وال شده و دانشااه مي تواند به موجب قرارداد مبلغ دوازده درصد در سال عگالوه بگر سگود
متعلقه نسبت به مدت استفاده از تسهيالت  ،سود محاسبه و يا اضافه مانده بدهي تسهيالت را از هرگونه دريگافتي و يگا م البگات
اينجانب از دانشااه بدون نياز به تشريفات قانوني راساً برداشت نمايد و در صورت عدم تكافوي دريافتي و م البگات مگذكور بگه
محض اعالم كتبي موظف به واريز باقيمانده بدهي خود مي باشم و در غير اينصورت دانشااه ميتوانگد براسگام مگاده  43قگانون
ثبت اسناد و امالك از طريق اجرائيه به عنداللزوم با ورا ملك در رهن بوسيله اداره ثبت اسگناد بقيگه م البگات خگود را وصگول
نمايد.

 -5نتيجه ارزيابي
مراحل ارزيابي

از ملك معرفي شده توسط متقاضي وام مسكن به شماره پالك
در تاريخ
ارزيابي بعمل آمده و مبلغ
در ورقه ارزيابي منعكس ميباشد.

به آدرم
ريال مورد تائيد است كگه مشخصگات كامگل
تاريخ

امضاء

مراحل تصويب

 -6تصويب تسهيالت

ريال
م رح گرديد و با اع اي مبلغ
كميسيون وام مسكن واود
وام در جلسه مورخ
در قبال ترهين ملگك بگه پگالك
ريال ) وام مسكن به آقاي  /خانم
( به وروف
ثبتي شماره  ............موافقت مي گردد.
-1

-3

-2

نام و امضاء اعضاي كميسيون

 -7حسابداري

بگا اخگذ وثيقگه ملكگي و معرفگي شگده و تن گيم سگند در دفتگر اسگناد رسگمي بگا مشخصگات منگدر در بگرا ارزيگابي مبلگغ
پرداخت شود.
ريال ) وام مسكن به آقاي  /خانم
ريال ( بحروف
نام و نام خانوادگي معاون اداري و مالي
مراحــــــــــل پـــــرداخــــــــت

 -8مشخصات چك پرداختي

چك شماره
مسكن به آقاي /خانم

امضاء وام گيرنده

مورخ

محل امضاء

عهده بانك
جهت انجام معامله به اينجانب
تاريخ

به مبلغ

تاريخ

ريال موضوع وام
نماينده واود تحويل گرديد.

امضاء نماينده

 -9مالحظات

تعهد مينمايم كه كل مبلغ وام را به مصرف
بدينوسيله اينجانب
برسانم چنانچه خالف آن ثابت شود دانشااه وق دارد كليه بدهي اينجانب را به دين وال تبديل و آنرا از محل كليه م البات و
وثيقه ملكي وصول نمايد.
امضاء وام گيرنده

تاريخ

بسمه تعالي
قرار داد وام مسكن

قرارداد مشرووه ذيل بين دانشگااه آزاد اسگالمي از يگك طگرف و آقگاي  .................................................از
طرف ديار منعقد مي گردد.
 -1وام دهنگگگگگده  ...................................دانشگگگگگااه آزاد اسگگگگگالمي بگگگگگه اقامتاگگگگگاه قگگگگگانوني
......................................................
 -2وام گيرنده آقاي  /خانم  ..............................شماره شناسنامه  .......................صادره از ....................
آدرم :
 -4مبلغ وام  .............................................ريال مي باشد با كارمزد  %12در سال ..................
 -3مدت وام  ...................سال كه اقساط آن همه ماهه از وقوا وام گيرنده كسر خواهد شد.
 -5وام گيرنده ن ر به اينكه فاقد سند مالكيت رسمي اموال غير منقول است يك فقره چگك /سگفته بگه
شماره  ......بانك  ....................................جهت تضمين بازپرداخت اقساط وام مسگكن دريگافتي بگه
دانشااه تسليم نمود.
 -6درصورت عدم پرداخت به موقع اقساط وام از طرف وام گيرنده يا خرو وام گيرنده به هر نحوي
از خدمت دانشااه يا فوت وام گيرنده باقيمانده اقساط وام تبديل به وال گرديده و از طريق چك /
سفته تضميني موضوع ماده  5اين قرارداد نسبت به استرداد باقيمانده وام اقدام خواهد شد.
 -7وام گيرنده شخص مشرووه ذيل را بعنوان ضامن پرداخت اقساط وام بشرح ضمانت نامگه منگدر
در اين قرارداد معرفي مي نمايد كه دانشااه درصورت لزوم اقساط وام او را از وقوا ماهيانه ضامن
كسر نمايد.
 -8وام گيرنده متعهد مي گردد كه وق درخواست وام مجدد را در طول مگدت ايگن قگرارداد نخواهگد
داشت.
 -9وام گيرنده مكلف است كه وام دريافتي را صرفاً جهت تگأمين مسگكن خگود و خگانواده ار مگورد
استفاده قرار دهد و ضمناً وام گيرنده اظهار نمود كه فاقد مسكن مي باشد درصورت ثبگوت خگالف
اظهارات وي وام دريافتي تبديل به وال گرديده و دانشااه مخير است كل وام يا اقسگاط باقيمانگده
باضافه كارمزد مربوطه از چك تضميني موضوع ماده  5به وساب خود پرداخت نمايد.
امضاء وام گيرنده

امضاء وام دهنده

بسمه تعالي
فرم قرار داد رسمي

 -1مرتهن  :دانشااه آزاد اسالمي واود  ................باقامتااه ......................................................
 ...............................................................................بگگگگگه نماينگگگگگدگي ..............................باقامتاگگگگگاه
...................................................................................................................................
 -2راهن  :آقاي  /خانم  ...........................فرزند  ....................بشماره شناسگنامه  .................صگادره از
 ...............بگگگگگگگگا عنگگگگگگگگوان شگگگگگگگگ لي  ................................................باقامتاگگگگگگگگاه
.............................................................................
 -4مال الرهانه  :كالً بالغ بر مبلغ  .................................ريال اسگت كگه بصگورت تسگهيالت بگه راهگن
پرداخت گرديده و راهن به دانشااه آزاد اسالمي واود  .........................................مديون مي باشد.
 :مگگدت  ...................سگگال شمسگگي اسگگت كگگه رهگگن بگگه دانشگگااه آزاد اسگگالمي واوگگد
 -3مدد
 ..............................ضمن عقد الزم خار وكالت بالعرض مي دهد كه همه ماهه اقساط تسگهيالت
مذكور را از وقوا و مزاياي نامبرده كسر نمايد.
 -5شمول رهن  :راهن به من ور تأمين تاديه كامل ب دهي فگوا تمامگت شگا دانگ يگك بگاب خانگه
مسكوني داراي پالك واقع در  ....................................................مگورد ثبگت سگند مالكيگت شگماره
 ..............................مورخ  ...........صادره به نام خود با جميع توابع و لواوق شرعيه عرفيه آن بدون
اسگگتاناا اعگگم از عرصگگه و اعيگگان بگگا بگگرا شگگماره پرونگگده  .....................و آب شگگمار اشگگتراك
 ............................و گاز شهري شماره  ......................منصوبه هاي در آنرا نزد مرتهن (دانشااه آزاد
اسالمي) طي مدت مقرر در رهن و وثيقه قرار داده و مي دهد كه درصورتي رهن و رفع توثيق مگي
گردد كه بدهكار كليه اقساط بدهي خود را به دانشااه آزاد اسالمي واود  .......................بپگردازد و
در طول مدت رهن بدهكار (راهن) وق هيچاونه نقل و انتقال و لو بعنوان صلح وقوا  ،وكالت و
غيره را نسبت به مورد رهن وزناً و يا كالً ندارد و پرداخت قسگمتي از بگدهي فگوا موجگب رهگن
نخواهد شد .مرتهن (دانشااه) وق دارد و درصورت عدم تاديه قسمتي يا تمگام ديگن در سررسگيد
مقرر نسبت به صدور اجراييه از تاريخ سررسيد جهت تمام رهنيه اقدام نموده و در هگر مرولگه اي
وق اعتراض از رهن و رجوع بدهكار را دارد و راهن (بدهكار) ضمن عقد به مگرتهن (دانشگااه) و
كالت تام و بالعزل و با وق توكيل غير و لو مكرر داده و مي دهد كه جهت وصول م البات خود و
ال بگه كسگي واگگذار نشگده و راهگن
خسارت وارده نسبت به فرور رهنيه اقدام نمايگد .منگافع قگب ً
(بدهكار) اقرار به صرف نموده وليكن پس از تصرف آنگي مگرتهن (دانشگااه) مگورد رهگن سگپس
بصرف راهن داده شده تا طي مدت رهن از منافع آن به راياان استفاده نمايد.
مرتهن

راهن

ضامن 1
اينجانب  ....................................كارمند قسمت  ............................پرداخت اقساط وام آقاي  /خانم  ....................را
ضمانت نموده و به امور مالي واود علوم وتحقيقات ضمن اين عقد الزم ضمان وكالت بالعزل ميدهم كه در صورت
لزوم اقساط وام مذكور را همه ماهه از وقوا اينجاب كسر نمايد.
ضمناً چك  /سفته شماره  .....................................را به مبلغ  ............................................ريال بابت ضمانت وام در
اختيار قرار ميدهم.
نام و نام خانوادگي

امضاء

تاریخ

ضامن 2
اينجانب  ........................................كارمند قسمت  ............................پرداخت اقساط وام آقاي  /خانم  ....................را
ضمانت نموده و به امور مالي واود علوم وتحقيقات ضمن اين عقد الزم ضمان وكالت بالعزل ميدهم كه در صورت
لزوم اقساط وام مذكور را همه ماهه از وقوا اينجاب كسر نمايد.
ضمناً چك  /سفته شماره  .....................................را به مبلغ  ............................................ريال با ظهرنويسي اينجانب
بابت تضمين وام در اختيار قرار ميدهم.
نام و نام خانوادگي

امضاء

تاریخ

بسمه تعالي
صلح نامه

ماده  -1مصالح  :آقگاي  /خگانم  .................................فرزنگد  ..................داراي شگماره شناسگنامه صگادره
از ..................به نشاني.........................................................................................................
مددداده  -2مصدددالح  :دانشگگگااه آزاد اسگگگالمي واوگگگد  ........................................بگگگا نماينگگگدگي آقگگگاي
 ......................................فرزند  .........................................به شماره شناسنامه  ....................................صادره
از  .............................................بگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگه نشگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگاني :
...........................................................................................................................................................
ماده  -3مورد مصالحه  :متقاضي تسهيالت با دانشااه صلح نمود چنانچه در هر مروله و بگه هگر دليگل از
خدمت دانشااه خار گردد كليه بدهي ناشي از تسهيالت دريافتي تبديل بگه ديگن وگال گگردد و بگدهكار
موظف است مانده بدهي را به اضافه مبل ي معادل  %12نسبت به مدت استفاده شده از تسگهيالت بصگورت
يكجا و نقد به دانشااه بپردازد و در غير اين صورت دانشااه مجاز است از عين مرهونگه م البگات خگود را
وصول نمايد.
ماده  -4مال الصلح  :عقد صلح من ور بالعوض مي باشد.
ماده  -5درصورتي كه مصالح به تعهد مندر در ماده  4عمل ننمايد متصالح (دانشااه) اختيار كامل خواهگد
داشت تا به نمايندگي از جانب او  ،سند ملك مورد رهن را بگه اجگرا گذاشگته و م البگات خگود را وصگول
نمايد.
ماده  – 6اين قرارداد تا مدتي كه اقساط و سود تسهيالت دريافتي مربوط به طور كامل پرداخت نشده باشد
الزم االجرا است.
ماده  -7صلح نامه واضر در  7ماده در مورخه  .........................و در دو نسخه تن يم و منعقد گرديد كه هر
دو نسخه وكم واود را دارند.
امضاء مصالح

امضاء متصالح

بسمه تعالي
برگه ارزيابي

نام مالك :
آدرم ملك :
كروكي ملك

نوع ساختمان  :وياليي □
متراژ  :مساوت عرصه
شمالي □
موقعیت ساختمان :
فلزي □
نوع اسکلت :
نوساز □
عمر ساختمان :
شوفاژ □
تاسیسا :
گاز □
عالي □
کیفیت ساختمان :

(شمال)

آپارتمان □
مساوت اعياني
شرقي □
غربي □
جنوبي □
نيمه اسكلت □
بتوني □
كلناي □
قديمي □
كمتر از  11سال □
برا □
آب □
بخاري □
ساير □
تلفن □
بد □
متوسط □
خوب □

ارزر زمين در من قه :
ارزر بنا به نسبت مصالح مصرفي :
ارزر كل ملك معرفي شده (بحروف)  ..................................................................ريال مي باشد.
ن ريه ارزيابي

امضاء

