واحد......................
وام از محل صندوق پس انداز کارکنان
 -1اينجانب ( نام و نام خانوادگي )  .................................فرزند  ...................دارنده شماره شناسنامه
 ................صادره از  ................اقرار و اعالم ميدارم كه مبلغ  .............................ريال بمدت
 .......................ماهه وام مذكور در ظهر ورقه را دريافت نمودم و بدينوسيله تعهد و تقبل مينمايم
كه اقساط ماهيانه را تا تسويه كامل بدهي پرداخت نمايم و به امور مالي دانشگاه به طور غير قابل
برگشت اجازه و اختيار تام مي دهم كه هر ماه اقاسط مذكور را از حقوق و مزايای اينجانب كسر و
به حساب صندوق منظور نمايد و عالوه بر آن امور مالي دانشگاه مجاز است جهت تسويه بدهي
مذكور از هر گونه مطالبات و حقوق اينجانب نيز برداشت نمايد.
 -2به موجب ماده  11آئين نامه استخدام در صورت خروج از خدمت دانشگاه بدهي مذكور به دين
حالت تبديل و متعهد به پرداخت كامل آن ميباشم.
 -3اينجانب  ( .....................ضامن ) ضمن قبول كليه شرايط مذكور در آئين نامه و مندرجات اين فرم
متضامناً متعهد و ملزم ميگردم در صورتيكه وام گيرنده بهر نحوی از انحاء پرداخت بدهي
خودداری نمايد به محض اعالم دانشگاه نسبت به پرداخت مانده بدهي اقدام نمايم و دانشگاه مجاز
است از هرگونه حقوق و دارائي من برداشت نموده و حق هيچگونه اعتراضي را ندارم.
نام و نام خانوادگي وام گيرنده
امضاء

نام و نام خانوادگي ضامن
امضاء

 -5اين قسمت توسط امور مالي تكميل ميگردد.
تاریخ

 %4پسآنداز

%2پسانداز سهم

مشخصات

عضویت

سهم کارمند

دانشگاه

مبلغ استحقاقي

کارمزد

مدیریت

سابقه

ميزان موجودی

بازپرداخت

عضویت

سرمایه

متقاضي
ضامن



ميزان وثيقه يا ضمانت به مبلغ  .........................ريال ميباشد.

 -1مشخصات وام قبلي:
مبلغ اولبه

اقساط وام

تاربخ اخذ

 3/5وام

مانده

 -2وام جديد:
مبلغ وام:

مبلغ خالص وام:

ريال

مدت وام  .................................. :ماه
اقساط ماهانه .......................... :ريال

كارمزد:
مانده وام قبلي:
مورد تایید امور مالی می باشد.

نام و نام خانودادگی تنظیم کننده:

امضاء مدیر امور مالی

 -3اين قسمت توسط كميته وام پس انداز كاركنان تكميل ميگردد.

با پرداخت مبلغ  ....................................ريال وام از محل صندوق پسانداز كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي
پس از كسر  ........................كارمزد متعلقه موافقت ميشود.
نام و امضاء اعضاء کميته  -1 :مدیر مالي

 -2معاون اداری و مالي

 -3رئيس واحد

