
 1399فروردین   – بخشی از مفاد اساسنامه و مقررات عضویت  و پرداخت وام در صندوق قرض الحسنه اساتید دانشگاه زنجان  

شرررا اصررضی عضررویت در ایررن صررندوقم داشررتن حسررم اسررتخدام رسررمی و یررا پیمررانی عضررو ای ررت عضمرری از دانشررگاه زنجرران مرری باشررد    - 1

 قراردادی و ارح سربازی و نظیر آن میباشند نمی توانند عضو این صندوق باشند بنابراین افرادی که دارای حسم 

این صررندوق خاا اسرراتید شررااز و بازنشررسررته  دانشررگاه زنجان بودهم لاا با لاو قرار داد اسررتخدامی و یا انتقاز قاهی عضررو صررندوق به   –  2

ه زنجان گرددم عضرررویت در صرررندوق  و پرداخت وام  مقدور نبوده و دانشرررگاه اای دیگر به نحوی که منجر به قاح  حقوق و مزایا از دانشرررگا

 عضو مربواه امزمان با تسویه حساب با دانشگاه زنجانم با این صندوق نیز تسویه حساب می نماید 

باشرد که لایر  و حد اکثر مهادز متوسرا سررمایه اعضرای صرندوق می  000م000م1حد اقز سررمایه  اولیه در بدو عضرویت در صرندوق مبض     -3

صررندوق نزد بانت تجارت شررهبه دانشررگاه زنجان   1703047838مبض  آن توسررا مدیر عامز اع م میشررود    این وجه به حسررابجاری شررماره  

 واریز و فیش آن امراه با مدارک درخواست عضویت به مدیر عامز صندوق تحویز داده میشود 

لایر میباشررد که مبض  آن  کتبا توسررا  عضررو   000م000م3لایر  و حد اکثر    000م500حق عضررویت مااانه ج ت افزایش سرررمایه حد اقز    -  4

صندوق مشخا میگردد   این مبض  ار ماه توسا امور مالی دانشگاه از حقوق و مزایای عضو صندوق برداشت شده و به حساب بانسی صندوق 

یش حقوق مااانه آنان درج میگردد  عضرو صرندوق با مشرااده واریز میگردد  کضیه تاییرات سررمایه و مانده بدای اعضرای صرندوق ار ماه در ف

ه نماینده ار گونه اشرتباه  و ماایرت در مبض  سررمایه و یا مانده وام دریافتی خود باید ب فاصرضه مراتب را ج ت انجام اصر حات  زمم باور کتبی ب

 ا در این امر به عمز خوااد آورد    صندوق در دانشسده خود اع م نماید  نماینده دانشسده م پیگیری اای  زم ر

 مدت انتظار برای دریافت اولین وامم حد اقز شش ماه میباشد  پرداخت وام دفهات بهدی مستضزم تسویه حساب کامز وام دریافتی قبضی است  - 5

تهیین میگردد    قسا میباشد که توسا متقاضی وام  در فرم درخواست وام  24و    20  – 15  - 10مدت باز پرداخت وام اا  -  6  

برابر آخرین سررمایه متقاضری وام میباشرد که از روی لیسرت مااانه واصرضه از اداره امور   6/2مبض  وام پرداختی به اعضرای صرندوقم مهادز    –7

  لاا  زم مالی دانشرگاه تهیین و مسرتقیما به حسراب بانسی اع م شرده توسرا متقاضری وام نزد بانت تجارت شرهبه دانشرگاه زنجان واریز میگردد

 است که در انگام تسمیز فرم درخواست وام حتما شماره حساب بانسی متقاضی وام درج گردد 

 در صد میباشد    1/ -قسا    20درصد و برای    5/0قسا  10در ازار بودهم لاا برای   5/0کار مزد وام  به ازای ار قسا  –  8

اه زنجان که عضو این صندوق بوده و یا عضو ای ت عضمی رسمی دانشگاه  در فرم درخواست وام  باید دو نفر ضامن از اساتید دانشگ  –  9

 میباشندم باز پرداخت وام را تضمین و امضاء نمایند  

مبض  کسورات اقساا وام و حق عضویت مااانه اعضاء در اواخر ار ماه توسا امور مالی دانشگاه به حساب صندوق واریز می گردد  لاا   –  10

مهمو  یت بار در اواخر ار ماه تشسیز و بر اساس مبض  واریزی به حساب صندوق م نسبت به بررسی  و اولویت بندی  جضسات ای ت مدیره نیز 

 وام اای درخواستی و موضوعات دیگر تصمیم گیری می شود  

 ید میباشد  اولویت  بندی نوبت پرداخت وام به اعضای صندوق به ترتیب تاریخ تسویه وام قبضی  و تاریخ درخواست وام جد – 11

عضو صندوق باید اصز ار گونه فیش بانسی وجه واریز شده به حساب صندوق را در کوتاه ترین زمان به مدیر عامز صندوق  و یا نماینده    –   12

اعماز   دانشسده مربواه در ای ت مدیره تحویز نماید  تا صندوق بتواندم اص حات مانده سرمایه و یا مانده بدای عضو صندوق را به موقح ج ت

ی آن فرد در  اص حات به اداره امور مالی دانشگاه اع م  نماید  اگر واریز وجه در نیمه دوم ماه انجام گیردم تاییرات مانده سرمایه ویا مانده بدا

 لیست مالی ماه بهد اعماز خوااد شد   

ند کتبا انصراف خود را از عضویت در صندوق اع م  اعضای صندوق به ار دلیضی  نظیر انتقاز به دانشگاه دیگر و در ار زمانی میتوان – 13

دوق  نموده و درخواست تسویه حساب قاهی و ن ایی نمایند   ولی باید توجه داشته باشند که درخواست خود را از یت ماه قبز ارا ه نمایند تا صن

د متقاضی را داشته باشد  در ایر اینصورت پرداخت  درلیست پرداختی اای ماه بهد خود منظور نموده و امسان مالی برای  پرداخت بموقح اضب فر

 اضب ایشان به ماه بهد موکوز خوااد شد  

در صورت قاح حقوق و مزایا به مدت مشخا به عضز مختضف نظیر مسافرت به خارج از کشورم عضو صندوق موظف است در مورد    – 14

بموقح کتبا به اا ع مدیر عامز صندوق برساند  در صورت عدم اماانگی  نحوه باز پرداخت اقساا وام و یا تسویه حساب با صندوقم مراتب را 

زایای  و اا ع رسانی قبضی با صندوقم ابتدا مانده وام عضو مربواه از محز مانده سرمایه ایشان مست ضت گردیده و مابقی آن ار ماه از حقوق و م

 دو نفر ضامن وی کسر خوااد شد  


