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دفتر معاونت توسعه مديريت و پشتيباني   –همدان : دانشگاه بوعلي سينا    

( 081)     38381160(                                              فاكس :   081)     38272899تلفن :     

 

 تعاریف:  ➢

 (صندوق قرض الحسنه اعضای هيات علمی)اسکان(  1  نام صندوق: ✓

 ( 2027-(صندوق قرض الحسنه اعضای غيرهيات علمی)کارکنان2

 اعطای تسهيالت قرض الحسنه فاقد سود  هدف: ✓

 مدت فعاليت نامحدود    فعالیت:مدت  ✓

 در دانشگاه بوعلی سينا واقع می باشد   :محل صندوق ✓

 بازنشسته  اعضای هيات علمی رسمی  شاغل وکليه اعضای هيات علمی : صندوق اسکان(1                  اعضای صندوق:  ✓

 و اعضای غير هيات علمی رسمی بازنشسته  شاغل اعضای غير هيات علمی  کليه : صندوق کارکنان(2                                       

پشتيبانی ، هزينه نيروی انسانی)حسابدار( و پرداخت وام های  هزينه ساالنه ، خريد نرم افزار مالی و ندوق مانند تهيه ملزومات اداریبا توجه به هزينه های صکارمزد:   ✓

 درنظر گرفته می شود.  درصد تسهیالت اعطایی نیمصندوق به ميزان   کارمزد  ،در شرايط خاص  و وامهای غيرقابل تسويه توسط عضو  ضروری

 شرایط پرداخت تسهیالت:  ➢

 نداشتن بدهی به صندوق رفاه     -1ماده

 عضو می تواند در صف پرداخت تسهيالت جديد قرار بگيرد.    ،در صورت تسويه بدهیوام فعلی،    از  حداقل يک سال  به شرط پرداخت  :1تبصره

، يکبار در کل مدت عضويت  وام فعلی  از  حداقل يک سال  هر عضو می تواند به شرط پرداخت  پشتيبانی دانشگاهامور  معاون توسعه و    تاييد  او ب  در شرايط خاص:2تبصره

 بدون نياز به تسويه، وام خود را تجديد نمايد. 

 عضو   یفيش حقوقداشتن توان بازپرداخت وام بر اساس    -2ماده

 کثر تا روز دوم هر ماه قابل بررسی می باشد و بعد از آن به ليست درخواست های ماه بعد انتقال می يابد. ادرخواست وام حد-3ماده

که توسط    می باشد  ریال.00.00001شاغل و بازنشسته    اعضای غير هيات علمیو    ریال00.0000.2ميزان حق عضويت ماهيانه اعضا هيات علمی شاغل و بازنشسته  -4ماده

 است.   بازبينیقابل  با توجه به تورم اقتصادی    یآت   یسال ها  یمبلغ برا  نيدانشگاه از حقوق اعضاء کسر خواهد شد. ا  یامور مال

 به هر نحو خارج از اين ماده امکان پذير نمی باشد.   اعضا  امکان افزايش موجودی صندوقتبصره:

 می باشد.  برابر موجودی 2.5مبلغ وام صندوق رفاه    -5ماده

 می باشد.  ماه 30برابر    با توجه به مبلغ وام  حداکثر تعداد ماه های بازپرداخت اقساط تسهيالت- 6ماده
 می باشد  ماه10ريال حداکثر برابر 0.000.0003بازپرداخت وام های تا مبلغ  الف( 

 می باشد. ماه 20ريال حداکثر برابر  0.000.0009بازپرداخت وام های تا مبلغ  ب( 

 می باشد. ماه 30حداکثر  0.000.0009از  مبالغ باالتر بازپرداخت وام های با ج( 

 ماه های مذکور را تعديل نمايند.   ،توانند با درخواست کتبی و قبل از پرداخت وامدر صورت تمايل اعضا می  : 1تبصره

برابر ماه های باقيمانده از خدمت ايشان خواهد    وام  ، اقساط منتهی به پايان خدمت متقاضی  سال  3در  ،  چنانچه بيمه بازنشستگی متقاضی تأمين اجتماعی باشد:2تبصره

 ماه های باقيمانده خدمت خواهد بود( از  اقساط وام، کمتر  تعداد  )پرداخت وام برای افرادی که در سال پايانی خدمت هستند با معرفی ضامن و  .بود

 و با رعايت موارد فوق الذکر امکان پذير می باشد.   یکسال عضویتپرداخت وام به اعضای جديد پس از  -7ماده

خود را به    تيوضع  عاًيموظف است سر  رندهيوام گو يا به هر دليل قسط وام دريافتی از حقوق عضو قابل کسر نباشد  با دانشگاه،    رندهيوام گ  یدر صورت قطع همکار- 8ماده

 . رساندبدانشگاه    یامور رفاه   ع ادارهاطال

 انصراف از عضويت، به مدت يکسال امکان عضويت مجدد امکان پذير نمی باشد. در صورت  - 9ماده

 مسترد خواهد شد.   در اسرع وقت  ،حساب  هي و تسو   یانصراف از صندوق، کسر بده  یشوند پس از ارائه درخواست کتب  یکه از صندوق خارج م  يیپس انداز اعضا:تبصره

پرداخت خواهد    شاني ا  یفرصت به وارث قانون  نيدر اول،  حساب برابر مقررات  هي ها و تسو   یپس از کسر بده  یپس انداز و  دياز اعضاء صندوق فوت نما  فردی  هرگاه–  10ماده

 ، ورثه قانونی ايشان مکلف به پرداخت می باشند.غير اينصورتالزم به ذکر است در صورت وجود بدهی از مطالبات فرد از امور مالی کسر می گردد و در    شد.

 امکان پرداخت وام ضروری ممکن می باشد.  ده درصدحداکثر تا  از کل موجودی صندوق در هر ماه    -11ماده

و به تشخيص و    با ارائه مدارک مثبته  سال عضویت  5مدت    یبار در ط  ک يداشته باشند، حداکثر    یاضطرار  ازيکه ن   صندوق  ی موارد خاص به اعضابابت  وام ضروری :شرایط  

 . دشاعطا خواهد  يکصد ميليون ريال، وام ضروری  تا سقف مبلغ   ،تاييد معاون توسعه و امورپشتيبانی
و مواردی که    شاني خاص و صعب العالج اعضاء و خانواده ا  یها  یمارياعضاء، ب   کي فوت خانواده درجه    شان،يموارد خاص، شامل ازدواج اعضاء و فرزندان ا   یبرا  یوام ضرور-

 قابل پرداخت می باشد. برسد، معاون توسعه و پشتيبانی دانشگاه و تاييد به تشخيص

 پرداخت وام ضروری مطابق با شرايط پرداخت وام عادی می باشد.  :1تبصره

 باشند بالمانع است.  یگرفته و در حال پرداخت اقساط آن م یکه قبال از صندوق وام عاد  يیبه اعضا   یرداخت وام ضرورپ:2تبصره

 قابل اجرا می باشد  01/03/1399تبصره تدوین و از تاریخ  8ماده و  11این دستورالعمل در 

 معاونت توسعه و امور پشتیبانی:                                                                                                     

 

 اعضای هیات علمی و غیرهیات علمیوام صندوق رفاه پرداخت  دستورالعمل


