
 قرض الحسنه نوبتی:    -1

این تسهیالت بر اساس نوبت و با توجه  عضویت عادی:-الف

به وضعیت نقدینگی به هر یک از اعضا با حداقل مبلغ حق 

 ریال پرداخت می گردد. 000/750/1عضویت ماهیانه 

 مبلغ وام )ریال(
 اقساط

 )ماه(

مبلغ اقساط 

 )ریال(

کارمزد 

 )ریال(

000/000/50 36 000/400/1 000/100/3 

000/000/60 36 000/700/1 000/700/3 

000/000/70 36 000/950/1 000/350/4 

000/000/80 31 000/600/2 000/300/4 

000/000/90 27 000/350/3 000/200/4 

000/000/100 25 000/000/4 000/350/4 

000/000/110 23 000/800/4 000/400/4 

000/000/120 21 000/750/5 000/450/4 

000/000/130 19 000/850/6 000/350/4 

000/000/140 18 000/800/7 000/450/4 

000/000/150 17 000/850/8 000/500/4 

000/000/160 16 000/000/10 000/550/4 

000/000/170 15 000/350/11 000/550/4 

000/000/180 14 000/900/12 000/500/4 

000/000/190 13 000/650/14 000/450/4 

000/000/200 12 000/700/16 000/350/4 

000/000/210 12 000/500/17 000/550/4 

000/000/230 11 000/000/21 000/600/4 

000/000/250 10 000/000/25 000/600/4 

این تسهیالت با حداقل مبلغ حق عضویت  عضویت ویژه:-ب

ریال بر اساس نوبت و با توجه به وضعیت  000/500/3ماهیانه 

 نقدینگی به هر یک از اعضاء ایثارگر موسسه پرداخت می گردد.

 مبلغ وام )ریال(
 اقساط

 )ماه(
 کارمزد )ریال( مبلغ اقساط )ریال(

000/000/120 36 000/350/3 000/400/7 

000/000/130 36 000/650/3 000/100/8 

000/000/140 36 000/900/3 000/650/8 

000/000/150 33 000/550/4 000/500/8 

000/000/160 31 000/200/5 000/550/8 

000/000/170 29 000/900/5 000/500/8 

000/000/180 27 000/700/6 000/400/8 

000/000/190 26 000/350/7 000/550/8 

000/000/200 25 000/000/8 000/700/8 

000/000/210 24 000/750/8 000/750/8 

000/000/220 23 000/600/9 000/800/8 

000/000/230 22 000/500/10 000/850/8 

000/000/240 21 000/450/11 000/800/8 

000/000/250 20 000/500/12 000/750/8 

000/000/260 19 000/700/13 000/700/8 

000/000/280 18 000/600/15 000/900/8 

000/000/290 17 000/100/17 000/700/8 

000/000/300 16 000/750/18 000/500/8 

000/000/330 15 000/000/220 000/800/8 

000/000/360 14 000/750/25 000/000/9 

000/000/380 13 000/250/29 000/900/8 

000/000/420 12 000/000/35 000/100/9 

000/000/460 11 000/850/41 000/200/9 

000/000/500 10 000/000/50 000/200/9 

 سپرده گذاری:-2

کلیه کارکنان دانشگاه می توانند نسبت به سپرده گذاری در 

ریال تسهیالت  000/000/400موسسه و استفاده از حداکثر 

 اقدام نمایند.

 شرایط تسهیالت سپرده گذاری:

  : ماه 4مدت انتظار 

 میزان تسهیالت : برابر با مبلغ سپرده گذاری، 

 ریال 000/000/400حداکثر مبلغ 

  : درصد4کارمزد تسهیالت 

  ماه و به  12مدت بازپرداخت تسهیالت: حداقل

ماه( تعداد  4ازای هر ماه سپرده گذاری )بیشتر از 

 قسط اضافه می شود. 3

 .امکان واریز و برداشت در طی این مدت 

  هنگام دریافت تسهیالت، کل مبلغ سپرده توسط

 اشت است.قابل برد صاحب حساب

  پرداخت تسهیالت منوط به توان پرداخت از محل

پس از تایید امور مالی متقاضی حقوق ماهیانه فرد 

 خواهد بود.

 به طور مثال تسهیالت اعطایی به صورت جدول زیر می باشد.

میزان سپرده 

 )ریال(

مدت 

انتظار 

 )ماه(

میزان تسهیالت 

 )ریال(

مدت 

بازپرداخت 

 )ماه(

000/000/100 4 000/000/100 12 

000/000/100 5 000/000/100 15 

000/000/100 6 000/000/100 18 

000/000/100 7 000/000/100 21 



 

 تسهیالت مسافرتی داخلی و خارجی:-3

هر یک از اعضاء می توانند جهت دریافت این تسهیالت به روش 

 زیر اقدام کنند.

 70تا سقف وام قسط به صورت ماهیانه از حقوق شما  3ابتدا 

قسط پیش  4میلیون ریالی  100میلیون ریالی و برای تسهیالت 

، سپس می توانید نسبت به دریافت آن پرداخت کسر می گردد 

 اقدام نمائید.

 

 

 

 

 

 

 

 انواع تسهیالت

 موسسه ایثار دانشگاه علوم پزشکی

 

جنب بیمارستان میالد  –آدرس: خیابان شهید بهشتی 

 دفتر ایثار –اداره بازنشستگان دانشگاه  –

 55471134تلفن: 

 09379514799موبایل: 

 www.isar.kaums.ac.irوب سایت: 

 

 

 ویژه تسهیالت

 ایثارگران

 مسافرت خارجی مسافرت داخلی شرح

 مبلغ وام
000/000/35 

000/000/70 

 ریال

 قسط 12 قسط 12 تعداد اقساط

مبلغ 

 (%2کارمزد)
 00/050/1 ریال 000/550

 ریال 000/850/5 ریال 000/950/2 مبلغ اقساط

شروع دریافت 

 اقساط

ماه قبل از اعطاء  3

 تسهیالت

ماه قبل از اعطاء  3

 تسهیالت

 مسافرت خارجی شرح

 ریال 000/000/100 مبلغ وام

 قسط 12 تعداد اقساط

مبلغ 

 (%2کارمزد)
00/500/1 

 ریال 000/350/8 مبلغ اقساط

دریافت شروع 

 اقساط
 ماه قبل از اعطاء تسهیالت 4

http://www.isar.kaums.ac.ir/

