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 ود.شتسهيالت با شرايط زير اعطا مي لمي  و كارمندان محترم دانشگاه،پيرو تفاهم همكاري با بانك ملت، شعبه آزادگان خميني شهر به اعضاي محترم هيات ع

حالزهحبهحذ. حافااسحفااامحااهحاعضاا محترم هح،حازحتسااالت عحز  حافاام  دنح.نند ف اتخمگ نرحق لبحط حح،حت حتوانندحداعضاا محترم هحات عحعي  

شسمه،ح كحتتيت ردحححححححححح صدحتتيتونحر  لحاحاعض محات عحعي  حب زن ش حاحپت  ن ،ح كحتتيت ردحاحپ ن ححات عحعي  حرف  ،حداحتتيت ردحر  ل،حرف  حآزت  

حر  لحافس ح)بدانحتسدادم(

اعضاا محات عحعي  حرفاا  حآزت  شاا حاحپت  ن حتوفااهحاعضاا محات عحعي  حرفاا  حان  هح ااود،حفااامححححچن نچهحضاا  نسحتسااالت عحاع    حبه

ح  بد تسالت عحت حداحتتيت ردحر  لحافزا شحت 

فامححححححححححح ض محترم هحات عحعي  حت ح س ،حخواا ،حب ادرحاحف زندحاع ض محات عحعي  (حبهحپدر،حت در،حا  سالت عحط ححف اتخمگ نح)ا ژنحاع اع  محت

حداخسحافس تا رحق بلحپ 

 مبلغ وام مشمولین نوع قرارداد
مدت زمان حداكثر 

 بازپرداخت

نرخ سود اعالمي 

 بانك
 مبلغ اقساط ماهیانه

حر  لح81،855،555ح%81ح63حر  لح055،555،555حاعض محات عحعي  ح. رعحاعمب رم

حت ابره
اعض محات عحعي  حرف  ،ح

حپت  ن رف  حآزت  ش ،
حر  لح61،855،555ح%81ح35حر  لح8،055،555،555

حت ابره
اعض محات عحعي  ح

حب زنشسمه
حر  لح55،555،،00ح%81ح35حر  لح8،555،555،555

ح وند ر  لحدرحق لبحجدالحز  حب خوردارحت ح055،555،555. رتندانحترم هحدانشگ نحنتزحازحا نحتسالت عحدرحق لبحعادحق اردادحت ابرهحت حتبيغح

 مبلغ وام نوع قرارداد
مدت زمان 

 بازپرداخت

نرخ سود اعالمي 

 بانك

 -مبلغ مسدودی 

 وثیقه
 مبلغ اقساط ماهیانه

حر  لح81،855،555حر  لح03،055،555ح%81ح63حر  لح055،555،555حت ابره

حر  لح88،555،555حر  لح83،555،555ح%81ح63حر  لح655،555،555حت ابره

ح عتتسالح فس الزهحجالسحدرحه :ح  االم

ح.شورحب  ند ح ب نكحسممتنزدحفح ف قدحچكحب گشمح سم ب ح تحنتاحض تنح عتتسالح (حتما ض8

حند .شورحب  ح ب نكحسممت(حنزدحفمت تسماتاحغحمتف قدحاق هحتعوقح)حتعالداعحتسماح سم ب ح تحنتاحض تنح عتتسالح (حتما ض0

حدرحب نكحتيس،ححس بحدا مهحب  ند ح سم ب ح تحنتاحض تنح عتتسالح (حتما ض6

حب  د ح توردحقبولحن حنتاحض تنح عتتسالح تما ضحنتبح(حض  نسحتما بل،

ح د .  فحپ داخسحاقس طحراحبن  ح سم ب ح تحنتاحض تنح عتتسالح تما ضح نهتت اح  فم خ لصحدرح%ح5،(ح0

ح(حماحتواردحتوردحمپسحازح.س حاض فهح. رح  فم درح نهت)ححاوقحت اح  خ لصححاوقحاحتزاح%ح5،توانحب زپ داخسحاقس طح=ححححححححح

حپ اندنحلتجالسحتشكحنتاحض تنح :حتدارکحالزهحتما ضب

حص ر عح ن فن تهحهت.يح  (حتصو8

ح( احب گهحدرخوافسح. رعحتيحم قدح . رعحتيحمپشسحاحراح  تصوح  )ححد جدح . رعحتيحمپشسحاحراح  (حتصو0

ح(حتعالدح.س حازححاوقح6

حح ن حكمح. رگزحن (حآخ ،

ح حاوقحشتفحن (حآخ 0
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ح:حت احلحان  هح. رج

. رعححف تودنحاحبهحا  انح.پ ح ن فن تهحاحتالتهراحح،نتخودحاحض تنح.س حاقس طحت بوطحبهف هحح تما ضحابمداح ع،تتسالح فس فالولسحدرحدرحجالس

ح56866015356   رنحتي نحا  انگ :ححارا هحن   د حتسولحترم هحاعمب راعحب نكحتيسح عبهحبيوارحآزادگ نحخ تن ح ال هحتي حب

ح

 با تشكر و احترام مجدد

 اداره رفاه كاركنان


