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 اسیالحسنه صندوق قرض ییاجرا نامهنیآئ
  یعیمنابع طب دانشکده

 دانشگاه صنعتی اصفهان
 

 مقدمه

دانشگاه صنعتی اصفهان با الهام از تعالیم عالیه اسالم و با عنایت و  ،یاس دانشکده منابع طبیعیالحسنه صندوق قرض

دانشکده منابع طبیعی  کارکنانبه رفع نیازهای  به منظور انجام خدمات عام المنفعه و کمکمحمد )ص( الطاف حضرت 

 .دانشگاه صنعتی اصفهان تشکیل گردیده است
 

 اتیکل: 1 ماده

نامه به در این آیین است و "یاس دانشکده منابع طبیعیالحسنه صندوق قرض" نام صندوق :نام و تابعیت صندوقـ 1ـ1

 .شود و دارای تابعیت ایرانی استاختصار صندوق نامیده می

پیامبر اسالم  مصادف با  مبعث (هـ . ق 1438رجب  27)05/02/1396صندوق در تاریخ  :صندوق آدرسمدت و ـ 2ـ1

  د.باشمی دانشکده منابع طبیعیاصلی آن در  مکانبه مدت نامحدود تأسیس گردیده و  )ص(

 صندوق نوع فعالیتـ 3ـ1

 .یمال انداز مطابق با ضوابط الحسنه پسقرض افتتاح حساب ـ1ـ3ـ1

 به اعضا.اعطای وام قرض الحسنه عادی و ضروری  ـ2ـ3ـ1

 .اشخاص حقیقی یا حقوقی ،کمک و هدایای نقدی و غیر نقدی از دانشگاهپذیرش  ـ3ـ3ـ1
 

 تیعضو مقررات: 2 ماده

صنعتی اصفهان است دانشگاه  ،دانشکده منابع طبیعیشاغل  کارکنانکلیه  شاملاعضای صندوق  :صندوق یاعضاـ 1ـ2

 .اندرا پذیرفتهیط عضویت صندوق که شرا

در  و های قانونی عضو شاغل میسر استضمانتتحت شاغل  همسر عضو از طریق عضویتصندوق  یاعضا ـ افزایش2ـ2

 .پذیر است آینده با تشخیص هیأت مدیره امکان

به  اقدامیت ماهانه و حق عضو سرمایهمبلغ حداقل و واریز 1فرم شماره تکمیل  توانند بامی متقاضیان یک از هرـ 3ـ2

 نمایند. عضویت
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برای و )معادل دویست هزار تومان( ریال 000/000/2 مبلغ به  1396برای سال گذاری عضو ـ حداقل سرمایه4ـ2

مبلغ عضویت ماهانه با  ( است.هزار تومان سیمعادل ریال ) 000/300انه حق عضویت ماهافزایش سرمایه، حداقل 

 شود.الحسنه واریز میگاه از حقوق وی کسر و به حساب قرضهماهنگی امور مالی دانش

 ریال )معادل یکصد هزار 000/000/1به مبلغ  1396گذاری عضویت پرسنل شرکتی برای سال : حداقل سرمایه1تبصره

  باشد.تومان( می

 خود اقدام نمایند.  ماهانهحق عضویت یا مبلغ نسبت به افزایش سرمایه و  توانند در صورت تمایلمی اعضا:  2تبصره

 .در هر سال قابل تغییر است بنا به تصمیم هیأت مدیره ماهانهحق عضویت یا مبلغ ـ افزایش سرمایه و 5ـ2

 انداز برای هر عضو ثبت و الحسنه در حساب پسانداز قرض منزله پس به کلیه وجوه پرداختی توسط اعضاـ 6ـ2

 .خواهد گرفت وی قرار اردر اختی اطالعات مربوط به آن بنا به تقاضای عضو

)ارایه ها و تسویه حساب برابر مقررات انداز وی پس از کسر بدهی صندوق فوت نماید پس یهرگاه عضوی از اعضاـ 7ـ2

 .وراث قانونی ایشان پرداخت خواهد شد بهبرگ انحصار وراثت( 

روز بعد از  30 ساب، حداکثربدهی و تسویه ح دهند، پس از کسرکه از صندوق انصراف می ییانداز اعضا پسـ 8ـ2

 .آنان مسترد خواهد شد درخواست، به

دیون ممتاز بوده و در زمان انحالل و یا توقف فعالیت جز و بلعکس )اعضا از صندوق( مطالبات صندوق از اعضا ـ 9ـ2

 .گیردصندوق استیفای آن در اولویت تسویه حساب قرار می
 

  وام اتمقرر: 3 ماده

ها توسط صندوق قرض درخواست د.نماین تقاضای دریافت وام 2تکمیل فرم شماره  با توانندیم اعضا هر یک ازـ 1ـ3

پس از تصویب هیأت مدیره وام درخواستی  نامه درخواست و ضوابط آئین الحسنه دریافت و بر اساس اولویت زمان

 .شد خواهد پرداخت

وضعیت  امکان باشد که در صورتمی پس از شروع عضویت حداقل سه ماه مدت انتظار برای دریافت وام عادیـ 2ـ3

 .مالی صندوق این مدت قابل تغییر است

 باشد.رصد مبلغ وام د 15نبایستی کمتر از  دریافت وام  برای هر عضوسرمایه میزان حداقل ـ 3ـ3

توانند نسبت به میاز عضویت در صندوق و با حداقل شش ماه سابقه کار  کارکنان جدید االستخدام دانشگاه بعدـ 4ـ3

  د.دریافت وام از صندوق اقدام نماینتقاضای 

  دریافت وام پس از انجام مراحل زیر امکان پذیر خواهد بود:ـ 5ـ3

 .(2فرم شماره ) تکمیل فرم تقاضای وامـ 1ـ5ـ3
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 .نفر ضامن داشتن یکـ 2ـ5ـ3

وام و قراردادی به شرط حداقل  3نی حداکثر : ضامن بایستی از شاغلین دانشگاه باشد. شاغلین رسمی پیما3تبصره 

 توانند ضمانت کنند.وام را می 1سال سابقه  3

 .از امور مالی دانشگاه ماهانهاز حقوق   اقساطکسر  تکمیل فرمدریافت و  ـ3ـ5ـ3

 الحسنهماهه کسر و به حساب صندوق قرض حقوق وام گیرندگان توسط مدیریت مالی دانشگاه هر از اقساط وامـ 6ـ3

 .واریز خواهد شد
 

 وام زانیم : ۴ ماده

دو معادل ریال ) 000/000/20 مبلغ 1396 میزان پرداخت وام بر اساس مصوبه هیأت مدیره صندوق برای سالـ 1ـ4

 ت. اسان( میلیون توم

 .گرددمیزان سقف وام پرداختی هر ساله با توجه به موجودی صندوق از طرف هیأت مدیره تعیین میـ 2ـ4

 .دریافت تقاضای وام خواهد بودتاریخ  ترتیب یت پرداخت وام بر اساساولوـ 3ـ4

تعیین  در صورت افزایش سقف وام این مدت توسط هیأت مدیره. است ماه 20های دریافتی باز پرداخت وام مدتـ 4ـ4

 .گرددمی

 .شوداز موجودی صندوق به عنوان ذخیره در حساب صندوق نگهداری میدرصد  10همواره ـ 5ـ4

های خود را از نماید و هزینهکارمزد دریافت می به میزان یک و نیم درصد خت وام به اعضاصندوق در قبال پرداـ 6ـ4

  .محل کارمزد و هدایای بال عوض تأمین خواهد نمود

م ها یا مؤسسات مالی معتبر اقدادر یکی از بانک کوتاه مدتتواند نسبت به افتتاح سپرده هیأت مدیره صندوق میـ 7ـ4

 .نماید
 

 مجدد وام پرداخت مقررات :5 ماده

توانند نسبت به در صورت تسویه وام قبلی می ها گذشته،مدت باز پرداخت وام آن ی که حداقل نصفیاعضاـ 1ـ5

 .تقاضای وام مجدد اقدام نمایند

میزان با تأخیر پرداخت  همان ها بهپرداخت وام مجدد آن ،اندکه اقساط وام خود را با تأخیر پرداخت کرده اعضاییـ 2ـ5

 .خواهد شد
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 یضرور وام پرداخت مقررات : 6 ماده
ظرف  به مبلغ نصف میزان وام عادی با باز پرداخت ری خارج از نوبتضروبنا بر تشخیص هیأت مدیره پرداخت وام ـ 1ـ6

 .شودانجام می( 3پس از دریافت فرم شماره ) ماه 4 اکثردح

اعضای  فوت ،فرزندان ایشان یا ازدواج اعضا کمک هزینه خرید مسکن، وارد خاص مانندم ی شاملوروام ضر: 4تبصره 

 .است درجه یک ایشان خانواده و العالج اعضاهای خاص و صعببیماری ،خانواده درجه یک اعضا

-می تأخیر بدون اند و درحال پرداخت اقساطاز صندوق وام عادی گرفته که قبالً ییبه اعضا ضروری پرداخت وامـ 2ـ 6

 ت.بال مانع اس ،باشند

 .ضمانت وام اضطراری تابع مقررات ضمانت وام عادی است: 5تبصره 

 .گیری نمایدتصمیمضروری ساله در خصوص تعریف موارد و مبلغ وام  تواند هرهیأت مدیره میـ 3ـ6

 

دانشکده  یاسالحسنه ضصندوق قرت مدیره ئوسط هیت 03/02/1396 تاریخدر تبصره  5 ماده و 6نامه در این آئین

 .باشداالجرا می الزم  02/1396 /16  تاریخموافقت همه حاضرین تصویب و از  و دانشگاه صنعتی اصفهان ،منابع طبیعی

 
 


