بسمه تعالی
فرم مخصوص درخواست وام بانکی – صدور گواهی کسر از حقوق اعضای هیات علمی و کارکنان
دانشگاه آیت ا ...العظمی بروجردی (ره)

 – 1جناب آقای زمردی

□ با توجه به بررسی های صورت گرفته پرونده

رئیس محترم اداره کارگزینی دانشگاه

نامبرده ،صدور گواهی بانکی بالمانع می باشد .

سالم علیکم
احتراماً اینجانب  □........................................کارمند رسمی □

کارمند قراردادی

□ کارمند شرکتی □ عضو هیات علمی دانشگاه به شماره ملی ...................................
در خواست □ معرفی نامه جهت دریافت وام □ صدور گواهی کسر از حقوق
□ صدور ضمانت نامه بانکی برای آقای /خانم  ................................از
بانک ....................شعبه ................به مبلغ ........................................را خــواستارم.
لذا خواهــشمند است اقدامات مقتضی را مبذول فرمائید.
تاریخ درخواست .....................

□ با توجه به بررسی های صورت گرفته پرونده
نامبرده ،صدور گواهی بانکی امکانپذیر نمی باشد .

رئیس اداره کارگزینی دانشگاه
امضاء

تاریخ

نام و نام خانوادگی متقاضی
امضاء

 -2جناب آقای دکتر کماسی
معاون محترم اداری ،مالی دانشگاه
سالم علیکم
احتراماً با توجه به درخــواست نامبرده میــزان حقوق خالص فعــلی ایشان مبلــغ  .............................ریال و انتخاب میــزان وام
توســط نــامبرده به مبلـغ  ............................می باشد و پرداخت اقساط از طریق کسر حقوق نامبرده و دارا بودن شرایط الزم برابر
ضوابط قانونی ،اقدام می گردد .
□ با توجه به وضعیت حقوق و مزایای نامبرده ،شرایط پرداخت اقساط را دارا می باشند .
□ با توجه به وضعیت حقوق و مزایای نامبرده ،شرایط پرداخت اقساط را دارا نمی باشند .

مدیر مالی دانشگاه
امضاء

تاریخ

توجه :
-1همکاران محترم دقت فرمایند که تصویر شناسنامه ،کارت ملی ،حکم کارگزینی و هر گونه مدارک مورد نیاز بانک بر عهده وام گیرنده و یا
ضامن است و اداره کارگزینی از ارائه هر کپی از مدارک همکاران معذور است .
-2با توجه به ا ینکه تمام گواهی های ضمانت و گواهی کسر حقوق در پرونده کارگزینی همکاران بایگانی می گردد الزم است در زمان تسویه
حساب وام بانکی یک نسخه از آن به اداره کارگزینی ارائه شود تا نسبت به ابطال گواهی های قبلی و آزاد شدن سقف ضمانت اقدام شود .
رونوشت:
 رئیس محترم دبیرخانه مرکزی دانشگاه جهت استحضار و صدور گواهی بانکی -کارشناس محترم اداره کارگزینی جهت درج در سوابق نامبرده

