«آئین نامه صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه السهرا(س)»
مقدمه
طٌسٍق لطع الحسٌِ واضوٌاى زاًشگاُ العّطاء تا الْام اظ تؼالین ػالیِ اسالم ٍ تا استظْاض تِ ػٌایات ذاطِ حضطت تمیِ اهلل
اهام ظهاى (ػح) تِ هٌظَض اًدام ذسهات ػام الوٌفؼِ ٍ ووه تِ ضفغ ًیاظّای واضوٌاى زاًشگاُ العّطاء تشىیل گطزیسُ است.
ماده ا :کلیات
 - -1 1نام و تابعیت صندوقً :ام طٌسٍق « طٌسٍق لطع الحسٌِ واضوٌاى زاًشگاُ العّطاء» است وِ زض ایي آئیي ًاهِ تِ اذتظاض طٌسٍق
ًاهیسُ هی شَز ٍ زاضای تاتؼیت ایطاًی است.
 - -2 1مدت و مرکس صندوق :طٌسٍق تطای هست ًاهحسٍز تشىیل شسُ است .هطوع اطلی طٌسٍق زض زاًشگاُ العّطاء ٍ ًشاًی آى تْطاى،
هیساى ًٍه ،ذیاتاى ًٍه زاًشگاُ العّطاء
 - 3- 1موضوع صندوق:
 افتتاح حساب ّای لطع الحسٌِ پس اًساظ هغاتك ضَاتظ،
 اػغای ٍام لطع الحسٌِ تطای ضفغ ًیاظّای ػازی ٍ ضطٍضی واضوٌاى زاًشگاُ العّطاء
 اذص ووه ٍ ّسایای ًمسی ٍ غیط ًمسی اظ زٍلت ،اشراص حمیمی ٍ یا حمَلی
 - 4- 1اعضاء صندوق :اػضاء ایي طٌسٍق اًحظاضاً اظ تیي واضوٌاى توام ٍلت زاًشگاُ (ضسوی – پیواًی -لطاضزازی) پصیطفتِ هی شًَس.
تبصره :هٌظَض اظ واضوٌاى زض ایي آئیي ًاهِ واضهٌساى ٍ اػضاء ّیأت ػلوی هی تاشس.

ماده :2
ّط یه اظ واضوٌاى زاًشگاُ (هصوَض زض هازُ  1ایي آئیي ًاهِ) پس اظ اضائِ زضذَاست وتثی ػضَیت ٍ ٍاضیع هثلغ حك ػضَیت ثاتت ٍ تؼییي حك
ػضَیت هاّیاًِ ػضَ طٌسٍق هحسَب هی گطزتس.
تبصره  :حك ػضَیت ثاتت اػضاء  2،500،000ضیال ٍ حك ػضَیت هاّیاًِ حسالل  200،000ضیال تطای سال  90هی تاشس وِ تَسظ اهَض هالی
زاًشگاُ اظ حمَق وسط ذَاّس شس .ایي هثلغ تطای سال ّای آتی تا ًظط ّیأت هسیطُ لاتل تغییط است.

ماده :3
هیعاى حك ػضَیت ثاتت ٍ حك ػضَیت هاّیاًِ ّط سالِ اظ عطف ّیأت هسیطُ ٍ تأییس ّیأت اهٌاء تؼییي هی گطزز.

ماده :4
ولیِ ٍخَُ پطزاذتی تَسظ اػضاء ( هَضَع هازُ
زفتطچِ زض اذتیاض ٍی لطاض هی گیطز.

 )3تِ هٌعلِ پس اًساظ لطع الحسٌِ هحسَب ٍ زض زفتطچِ پس اًساظ تطای ّط ػضَ ثثت ٍ

ماده :5
پس اًساظ اػضایی وِ اظ طٌسٍق ذاضج هی شًَس پس اظ وسط تسّی ٍ تسَیِ حساب تِ آًاى هستطز ذَاّس شس.
تبصره  : 1پس اًساظ اػضایی وِ اظ طٌسٍق ذاضج هی شًَس حساوثط  90ضٍظ تؼس اظ زضذَاست آًاى پطزاذت هی شَز.
تبصره  : 2وساًی وِ تِ ّط زلیل اظ ػضَیت زض طٌسٍق ذاضج هی شًَس ،زض طَضت زضذَاست ػضَیت هدسز ػالٍُ تط ایٌىِ حك ػضَیت ثاتت ٍ
هاّیاًِ ضا (وِ اظ ظهاى ثثت اٍلیي ػضَیت هتماضی هحاسثِ ذَاّس شس) تایستی تپطزاظًسٍ ،ام آًْا تِ هیعاى زٍضُ تٌفس (فاطلِ تیي تسَیِ تا
طٌسٍق ،تا ػضَیت هدسز) تا تأذیط پطزاذت ذَاّس شس ٍ زض طَضت اضغطاض ( تِ تشریض ّیأت هسیطُ) ،اظ سمف ٍام هتماضی تا احتساب زٍضُ
تٌفس ٍ تا فطهَل شیل ،وسط ذَاّس شس.
زٍضُ تٌفس تِ هاُ  Xهثلغ ٍام هظَب
تؼساز الساط ٍام

= 2800000

= هیعاى وسط اظ هثلغ ٍام هتماضی ػضَیت هدسز

2000000 X 14
10

= 600000

2000000 X 3
10

ماده :6
ّطگاُ ػضَی اظ اػضاء طٌسٍق فَت ًوایس پس اًساظ ٍی پس اظ وسط تسّی ّا ٍ تسَیِ حساب تطاتط همطضات ٍ زض اٍلیي فططت تِ ٍاضث لاًًَی
ایشاى پطزاذت ذَاّس شس.

ماده :7
پس اًساظ اػضاء زض لثال تؼْسات ٍ تسّی ّای ایشاى تِ طٌسٍق زض ٍثیمِ طٌسٍق هی تاشس ٍ زض اخطای هَاز  6 ٍ 5آئیي ًاهِ چٌاًچِ هثلغ پس
اًساظ ٍ سایط تؼْسات اػضاء تىافَی هغالثات طٌسٍق ضا ًٌوایس ،طٌسٍق ًسثت تِ استیفای هغالثات ذَز اظ ػضَ یا ضاهي ٍ یا ٍاضث لاًًَی ٍی
السام ذَاّس ًوَز.

ماده :8
هغالثات طٌسٍق اظ اػضاء خعء زیَى هوتاظ تَزُ ٍ زض ظهاى اًحالل ٍ یا تَلف فؼالیت طٌسٍق استیفای آى زض اٍلَیت تسَیِ حساب لطاض هی گیطز.

*مقررات مربوط به پرداخت وام
ماده :9
ّط یه اظ اػضاء هی تَاًس تا زضذَاست وتثی تماضای زضیافت ٍام ًوایٌس .زضذَاست ّا تَسظ طٌسٍق لطع الحسٌِ زضیافت ٍ عثك ًَتت ٍ
ضَاتظ ٍ پس اظ تظَیة ّیأت هسیطُ ٍام زضذَاستی پطزاذت ذَاّس شس.
تبصره  : 1هست اًتظاض تطای زضیافت ٍام ػازی حسالل سِ هاُ هی تاشس وِ زض طَضت تْثَز ٍضؼیت هالی طٌسٍق ایي شطایظ لاتل تغییط است.
تبصره  : 2هیعاى سپطزُ اػضاء خْت زضیافت ٍام  20زضطس هثلغ ٍام هی تاشس.
تبصره ّ : 3یأت هسیطُ هی تَاًس تٌا تط تشریضً ،سثت تِ پطزاذت ٍام تِ طَضت اضغطاضی (ذاضج اظ ًَتت) تطای حساوثط  %10هتماضیاى ٍام تا
سمف همطض السام ًوایس.

تبصره  : 4واضوٌاى خسیس لطاضزازی زاًشگاُ تؼس اظ ػضَیت زض طٌسٍق ٍ تا حسالل یىسال ساتمِ واض هی تَاًٌس ًسثت تِ تماضای زضیافت ٍام اظ
طٌسٍق السام ًوایٌس .ضواًت ٍام ایي اػضاء فمظ تَسظ واضوٌاى ضسوی یا پیواًی شاغل زض زاًشگاُ پصیطفتِ ذَاّس شس.

ماده  :10مدارک الزم جهت دریافت وام
 .1تىویل فطم هطتَط تِ تماضای ٍام (زضذَاست وتثی)
 .2زاشتي  1ضاهي (واضهٌس ضسوی یا پیواًی زٍلتی خوَْضی اسالهی ایطاى) تا اضائِ چه یا گَاّی وسط اظ حمَق اظ ازاضُ هطتَعِ
 .3گَاّی وسط حمَق اظ هسیطیت هالی تَسظ ٍام گیطًسُ.
تبصره  : 1واضوٌاى ضسوی ٍ پیواًی زاًشگاُ هی تَاًٌس ضواًت ٍام حساوثط سِ ًفط اظ اػضاء طٌسٍق ٍ واضوٌاى لطاضزازی تِ شطط زاضا تَزى

7

سال ساتمِ هوتس فؼالیت توام ٍلت زض زاًشگاُ العّطاء هی تَاًٌس فمظ ضواًت یه ًفط اظ اػضاء طٌسٍق ضا تؼْسُ گیطًس.
تبصره  : 2ولیِ الساط ٍاهْای پطزاذتی اظ حمَق ٍام گیطًسگاى تَسظ هسیطیت هالی زاًشگاُ ّط هاِّ وسط ٍ تِ حساب طٌسٍق لطع الحسٌِ
ٍاضیع ذَاّس شس.

ماده :11
ّیأت هسیطُ تایستی ّوَاضُ  %10اظ ول سپطزُ ّای زضیافتی اظ زاًشگاُ ٍ اػضاء ضا تؼٌَاى شذیطُ ًگْساضی ًوایس.
تبصره :هسیط ػاهل طٌسٍق ٍ ّیأت هسیطُ طٌسٍق هی تَاًٌس ًسثت تِ افتتاح سپطزُ تلٌس هست تا اػتثاض شذیطُ  %5زض یىی اظ تاًىْا یا هؤسسات
هالی هؼتثط السام ًوَزُ ٍ اظ هحل سَز زضیافتیّ ،عیٌِ ّای طٌسٍق ضا تط اساس گعاضش طٌسٍق لطع الحسٌِ ٍ تظَیة ّیأت هسیطُ طٌسٍق
پطزاذت ًوایٌس.

ماده :12
طٌسٍق زض لثال پطزاذت ٍام تِ اػضاء  %3واضهعز زضیافت هی ًوایس ٍ ّعیٌِ ّای ذَز ضا اظ هحل واضهعز ٍ اظ عطیك سَز سپطزُ ( %5هٌسضج زض
تثظطُ هازُ  ) 11ووه زاًشگاُ ٍ ذیطیي تأهیي ذَاّس ًوَز.

ماده :13
هیعاى پطزاذت ٍام تط اساس هظَتِ ّیأت هسیطُ طٌسٍق هَضخ 90/4/29 .تطای واضوٌاى تا  4تطاتط حمَق ٍ هعایای هاّاًِ آًاى عثك اٍلَیت
تماضاّای ٍاطلِ تِ طَضت ته ًَتتِ هی تاشس.
تبصره  : 1هیعاى ٍام پطزاذتی تِ واضوٌاى حساوثط سی هیلیَى ضیال ذَاّس تَز.
تبصره  : 2هیعاى سمف ٍام پطزاذتی ّط سالِ اظ عطف ّیأت هسیطُ تؼییي هی گطزز.

ماده :14
ظهاى تاظ پطزاذت ٍام ّای زضیافتی تطای اػضاء ّیأت ػلوی  15هاِّ ٍ تطای واضهٌساى  24هاِّ هی تاشس.

*مقررات پرداخت وام جدید
ماده :15
اػضایی وِ حسالل ًظف هست تاظ پطزاذت ٍام (  1سال تطای واضهٌساى ٍ  8هاُ تطای اػضاء ّیأت ػلوی) اظ ظهاى زضیافت ٍام آًْا گصشتِ ٍ زض
پطزاذت الساط ٍام ذَز تأذیط ًساشتِ اًس ،زض طَضت تسَیِ ٍام لثلی تا طٌسٍق،هی تَاًٌس ًسثت تِ تماضای ٍام خسیس السام ًوایٌس.
تبصره :اػضایی وِ الساط ٍام ذَز ضا تا تأذیط پطزاذتِ اًس ،زض طَضت احطاظ تمظیط یا اّوال ػضَ ،پطزاذت ٍام خسیس ٍی تا ّواى هیعاى تأذیط
پطزاذت ذَاّس شس.

*مقررات پرداخت وام ضروری
ماده :16
تط اساس هظَتِ خلسِ هَضخّ 90/4/29یأت هسیطُ طٌسٍق تاتت هَاضز ذاص تِ واضوٌاًی وِ ًیاظ اضغطاضی زاشتِ تاشٌس ،حساوثط یه تاض زض عی
هست  10سال تا اضائِ هساضن هثثتِ تا سمف هثلغ پٌداُ هیلیَى ضیال (  )50،000،000ضیال ٍام ضطٍضی تا الساط  15هاِّ اػغا ذَاّس شس.
تبصره ٍ : 1ام ضطٍضی تطای هَاضز ذاص وِ شاهل اظزٍاج اػضاء ٍ فطظًساى واضوٌاى ،فَت ذاًَازُ زضخِ یه اػضاء ،تیواضی ّای ذاص ٍ طؼة
الؼالج اػضاء ذاًَازُ است.
تبصره ّ : 2یأت هسیطُ هی تَاًس ّط سالِ زض ذظَص تؼطیف هَاضز ٍ هثلغ ٍام ضطٍضی تظوین گیطی ًوایس.
تبصره  : 3ضواًت ٍام ضطٍضی تاتغ همطضات ضواًت ٍام اطلی هی تاشس.
تبصره  : 4پطزاذت ٍام ضطٍضی تِ اػضایی وِ لثالً اظ طٌسٍق ٍام ػازی گطفتِ ٍ زض حال پطزاذت الساط آى هی تاشٌس تالهاًغ است.

*وضعیت بازنشستگان
ماده :17
اػضایی وِ اظ طٌسٍق ٍام گطفتِ ٍ زض شطف تاظًشستگی هی تاشٌس هی تَاًٌس ٍام ذَز ضا تسَیِ ًوَزُ ٍ یا تا گَاّی وسط اظ حمَق الساط ٍام ضا
پطزاذت ًوایٌس.
تبصره  :واضوٌاى زض ظهاى تاظًشستگی تِ ّیچ ٍخِ ًوی تَاًٌس ضاهي اػضاء زیگط شًَس یا ضواًت فؼلی ذَز ضا تِ ًفغ آًْا ازاهِ زٌّس.
ایي آئیي ًاهِ زض  17هازُ ٍ  20تثظطُ زض تاضید  90/4/29تَسظ ّیأت هسیطُ طٌسٍق لطع الحسٌِ واضوٌاى هَضز اطالح ٍ تظَیة لطاض گطفتِ ٍ
تِ تأییس ضئیس هحتطم زاًشگاُ ضسیسُ است.

