
 بسمٍ تعالی
 

 اعضبی هیئت علمی دانشگبه زنجبن صندوق رفبهاز فرم درخواست وام 
 

 رفاه صندوقهیأت مدیره محترم 

جاًة          زشی      عضَ ّیات علوی                                                  تاسالم ٍ احترام، اٌی ُ آَه ُ                                گرٍ تماضای                         داًشىذ

ُ . لسظ هی ًواین            ریال ٍام، عی                                هثلغ ىِ عثك فیش حمَلی ها ُ سرهایِ ام ًسد صٌذٍق رفاُ        سال                  تَضیح اٌی                           هثلغ  هاًذ

ُ ٍ آخریي لسظ آًرا در  ریال ٍ هاًذُ د ُ                 سال         تذّی ام از تاتت ٍام لثلی صفر َت ُ امها جاًةضوٌاً  .پرداخت ًوَد ُ حساب اٌی ًسد تاًه تجارت شعثِ  شوار

 ُ   .هی تاشذ                                         داًشگا
 

است کىىذٌوام                                                            ادگی درًخ خاًو                              امضا ي تاریخ                                               :ي وام 
 

 ( این قسمت توسط صندوق تکمیل می شود)

ُ هَرد تصَیة لرار گرفت                        ریال در جلسِ هَرخِ                               تِ هثلغ                                      آلای / خاًن ٍام درخَاستی   . ّیات هذیر
 امضاء مذیر عامل                                                                                                                                       

 (ضامن بایستی هیات علمی عضو صندوق باشد) ضامىیهمشخصات 
 :ايلضامه  تعهذ

ُ                      شن زشی                        داًشىذ ُ آَه جاًة                            عضَ ّیات علوی گرٍ َسیلِ اٌی ُ تواس هحل وار                    آدرس هحل تذٌی ار

ُ                                 تا آگاّی ازدریافت هثلغ                         ریال ٍام تَسظ خاًن                                                          سىًَت                     ٍ تلفي ّورا

َسیلِ تعْذ شرعی ٍ اخاللی هی ًواین وِ/  ُ ایشاى را  آلای                             از آى صٌذٍق، تذٌی ًاهثردُ، ولیِ الساط تعییي شذ در صَرت عذم پرداخت الساط همرر تَسظ 

ُ از حمَق ٍ هسایا ُ زًجاى هحك است الساط ایي ٍام را ّر ها ر هالی داًشگا ُ اَه ىِ ادار ُ ٍاریس ًواین ٍ یا اٌی جاًة وسر ٍ تِ حساب آى صٌذٍق شخصاً تِ حساب صٌذٍق رفا ی اٌی

رد حك ّرگًَِ اعتراضی را از خَد سلة هی ًواینتذیْی است . ٍاریس ًوایذ  . وِ در ایي َه
          

 امضاء ضامه                                 ام ي وام خاوًادگی ضامه ن                                                                                 
 

 :تعهذ ضامه ديم

ُ                      شن زشی                        داًشىذ ُ آَه جاًة                            عضَ ّیات علوی گرٍ َسیلِ اٌی ُ تواس هحل وار                    آدرس هحل تذٌی ار

ُ                                 تا آگاّی ازدریافت هثلغ                         ریال ٍام تَسظ خاًن سىًَت                                                                             ٍ تل في ّورا

ًام/  َسیلِ تعْذ شرعی ٍ اخاللی هی ًواین وِ در صَرت عذم پرداخت الساط همرر تَسظ  ُ ایشاى را  تردُ، ولیِ الساط تعییيآلای                             از آى صٌذٍق، تذٌی شذ

ُ از حمَق ٍ هسایا ُ زًجاى هحك است الساط ایي ٍام را ّر ها ر هالی داًشگا ُ اَه ىِ ادار ُ ٍاریس ًواین ٍ یا اٌی جاًة وسر ٍ تِ حساب آى صٌذٍق شخصاً تِ حساب صٌذٍق رفا ی اٌی

رد حك ّرگًَِ اعتراضی را از خَد سلة هی ًواین. ٍاریس ًوایذ  . تذیْی است وِ در ایي َه
          

 وام ي وام خاوًادگی ضامه                                  امضاء ضامه                                                                                 
  

 تعهذ يام گیروذٌ

د             مای ی ن ید م أی ُ                            ،ریال                                هثلغ  :ت ُ زًجاى تِ حساب عی چه شوار ُ اعضای ّیات علوی داًشگا از حساب صٌذٍق رفا

جاًة                               ُ زًجاى  ٍاریس گردیذُ،                                    اٌی ر هالی داًشگا َسیلِ تِ اَه  ، ّر هاُُ تا استْالن واهل ٍام دریافتیهی دّن ن اجازُتذٌی

جاًة ریال الساط ٍام                                   هثلغ  ُ ٍاریس ًوایذسناز حمَق اٌی  .ر ٍ تِ حساب صٌذٍق رفا
  

 ُ ُ تواس                                 :                                          آدرس هحل سىًَت ٍام گیرًذ :           تلفي ّوراُ             :         شوار

 

 :وام ي وام خاوًادگی پرداخت کىىذٌ يام                                           : وام ي وام خاوًادگی ي امضا يام گیروذٌ                           
 
 

 


