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 آئین نامه اجرایی

 تبریزكاركنان دانشگاه علوم پزشكی قرض الحسنه صندوق 

 

  :3ماده *

 مركز اصلی صندوق :
تبریز به آدرس خیابان گلگشت روبروي مرکز آموزشی درمانی امام رکزي دانشگاه علوم پزشکی صندوق در ستاد مفعالیت مرکز اصلی 

 بوده و شعبات آن در واحدهاي تابعه در سراسر استان خواهد بود.رضا)ع( ، ستاد مرکزي دانشگاه ، مدیریت خدمات پشتیبانی 

 

 : 2ماده *
 منابع مالی صندوق

  ین می شود:منابع مالی صندوق از محل هاي ذیل تام

 بطور ماهانه از اعضاء )پاره سهم(سپرده هاي ثابت ) حق عضویت( و سپرده هاي متغیردریافت  .1

 هاي غیر دولتی و موسسات و اشخاص خیر دریافت کمك از ارگان  .2

 استفاده از موجودي بستانکاران موقت و بستانکاران متفرقه  .3

 

 : 1*ماده 
 نحوه افزایش یا كاهش پاره سهم

 اي کتبی مبنی بر افزایش یا کاهش پاره سهمارائه تقاض .1

 طرح موضوع در جلسه هیات مدیره و اعالم موافقت یا عدم موافقت .2

 اعالم نتیجه به امور مالی جهت اعمال افزایش یا کاهش  .3

 در صورت استفاده از وام تا زمان استهالک بدهی امکان کاهش پاره سهم وجود نخواهد داشت. :3تبصره

 هزار تومان می باشد.155هزار و حداکثر  25هزار تومان و حداقل مبلغ پاره سهم  05فعلی مبلغ سپرده ثابت در وضعیت : 2تبصره

 

 :4*ماده
 انواع وامسقف ریالی 

 وام ضروري: حداکثر تاپنج برابر موجودي .1

و  تا تصویب وامتنظیم سند  در بازه زمانی یك سال از تاریخ مصادیق وام ضروري عبارتست از ازدواج کارمند یا فرزندان وي :3تبصره

از اولین تشخیص بیماري تا در بازه زمانی سه ماه  به تشخیص پزشك متخصصبیماري صعب العالج کارمند یا همسر و فرزندان وي 

 میلیون ریال(. 05)تا سقف  تصویب وام

 میلیون ریال(. 05)تا سقف جوديمووام عادي: حداکثر تا سه برابر  .2



 ي و عادي منوط به نداشتن بدهی است.پرداخت وام ضرور :2تبصره
 

  :5ماده *
 شرایط عضویت در صندوق 

 ارائه حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی  .1

 تکمیل فرم عضویت از سوي متقاضی .2

 واریز مستمر و ماهانه پاره سهمماه از عضویت و  4حداقلسپري شدن   .3

 

 :6*ماده
 نحوه پرداخت وام به اعضاء

 وام به متصدي مربوطه تکمیل و ارائه فرم درخواست .1

 گواهی حسابداري مبنی بر کسر و واریز پاره سهام .2

 هیات مدیره و اعالم نظر در مورد وام درخواستی  ماهانه طرح درخواست در جلسه .3

 تنظیم صورتجلسه اعطاي وام .4

 اعالم نتیجه به متقاضی .0

 تکمیل و ارائه فرم تعهد نامه بازپرداخت وام به حسابداري صندوق توسط متقاضی .0

 ارائه تضمین هاي الزم جهت بازپرداخت اقساط وام .7

 کارمزد و تحویل آن به درخواست کننده وام %1صدور چك به مبلغ وام با کسر  .8

 تقسیط مبلغ وام و مکاتبه با واحد حسابداري متقاضی جهت اعمال کسور اقساط تا استهالک کامل وام دریافتی .9

ر ماهانه پاره سهام نیز مطابق روال قبل ادامه داشته و پس از استهالک کامل بدهی وام همزمان با اعمال کسور وام دریافتی کسو :3تبصره

 با وقفه دو ماه درخواست وام جدید توسط عضو امکان پذیر خواهد بود.

 25)  اقلدخود را به ح متغیر عدم استفاده از وام سهم سپرده بشرطدر صورت پر شدن سقف وام ، اعضاء محترم می توانند : 2تبصره

 هزار تومان ( تقلیل دهند.

 

 :7*ماده
 نحوه بازپرداخت اقساط وام

 متوالی ماهانه قسط 12میلیون ریال طی  15تا سقف  (1

 متوالی ماهانه قسط 24میلیون ریال طی  25تا سقف  (2

  متوالی ماهانه قسط 30طی  ریال و بیشترمیلیون  35تا سقف  (3

 ت مدیره خواهد بود.تغییر در مدت زمان بازپرداخت با تصمیم هیا تبصره:
 

 :8ماده *
 لغو عضویت

 ارائه درخواست لغو عضویت از سوي عضو (1

 ماه 3عدم پرداخت پاره سهم ماهانه حداکثر به مدت   (2

 .ماموریت دائم که منجر به قطع رابطه حقوقی عضو با اداره شود اخراج ، ، انفصالانتقال ،   (3

 



 :3ماده *
 كاركنان ی صندوقیضوابط كلی و مقررات مالی و اجرا 
 مدیر عامل مجري تصمیمات هیات مدیره است  (1

 .است دو سالمدت فعالیت بازرس  (2

 .در صندوق بال مانع است قرارداديعضویت همکاران بازنشسته و  (3

 عضویت در صندوق منعی براي عضویت همکاران در سایر صندوق ها ایجاد نمی نماید. (4

 .مدیره میباشندمصوبات هئیت  تبعیت ازکلیه اعضا و کارکنان موظف به  (0

، میزان قسط به گونه اي که خللی در امور جاري صندوق حاصل ننماید بعهده  )سپرده متغیر( تعیین میزان سقف پاره سهام ماهیانه (0

 .هئیت مدیره است

با اداره مربوطه قطع شود موظف به  شاندر صورت انتقال ، استعفاء ، مرخصی بدون حقوق و یا به هر دلیلی که رابطه  اعضاء صندوق (7

 .پرداخت تمامی بدهی و تسویه وام میباشد

 .از موجودي را در حساب نگهداري تا در مواقع ضروري هزینه نماید %15هیات مدیره موظف است همه ماهه  (8

 .کارمزد وام پرداختی یك درصد بطور ساالنه خواهد بود (9

 .نظر هیات مدیره بالمانع استبیمه نمودن وام اعضاء در صورت تمایل عضو با  (15

 خرید نرم افزار و نوشت افزار و سایر ملزومات اداري ،  ، ، خرید اثاثیه اداري پرداخت هزینه هاي مربوطه مانند اجاره ساختمان (11

 .هزینه هاي برق و آب و ... حقوق عوامل اجرائی و حق الزحمه هیات مدیره و ملزومات از محل یك درصد وام خواهد بود

و در دفتر شده هادات و درخواست هاي ارایه شده در جلسات ماهانه هیات مدیره مطرح و کلیه مصوبات باید صورتجلسه پیشن (12

 .مخصوص ثبت گردد

پرداخت وام بعدي منوط به عدم بدهی از وام قبلی بوده و پرداخت وام بعدي باید حداقل به فاصله دو ماه از تسویه حساب وام قبلی  (13

 .صورت پذیرد

هر ماه  مري صندوق موظف است همه ماهه صورتحساب بانکی را اخذ و نسبت به تهیه مغایرت بانکی اقدام و حداکثر تا دهحسابدا (14

کتباً را هاي پرداختی و پاره سهم اقدام و در صورت تاخیر در کسر اقساط ، از حقوق ضامن برداشت و مراتب  نسبت به وصول اقساط وام

 .غ نمایدعضو ابال به هئیت مدیره صندوق و

حسابها در پایان سال مالی و تهیه گزارش وضعیت کلی بعهده حسابدار است و مدیر عامل موظف است  بستنتهیه تراز نامه ساالنه،  (10

 .مطالب را به هیات مدیره گزارش نماید

 .برساندباشد لیکن باید دلیل عدم تصویب وام را به اطالع عضو  هیات مدیره  صندوق در رد یا تصویب وام مختار می (10

در صورت فوت عضو ، ورثه موظف به پرداخت بدهی میباشد . لیکن در صورتی که ورثه و ضامن توانایی الزم جهت پرداخت بدهی  (17

 را نداشته باشند هیات مدیره صندوق میتواند از محل کارمزد وام ها نسبت به استهالک بدهی متوفی اقدام نماید.

وهاي شاغل در ساعات غیر اداري یا از همکاران بازنشسته استفاده نموده و حق الزحمه باشد از نیر هیات مدیره صندوق مجاز می (18

 .ها پرداخت نماید آنان را از محل کارمزد وام

 .پرداخت وام به غیر اعضاء وجاهت قانونی ندارد (19

 قرار گیرد.مورد استفاده بمنظور  یکسان بودن روشها ، نرم افزار مورد نیاز باید از طریق هیات مدیره تهیه و  (25

 

 :  31ماده *  
 شیوه استفاده از كارمزد دریافت وام 

 :استفاده می شوداز کارمزد حاصله براي اجراي بندهاي الف و ب و ج بشرح ذیل 

 :الف  ( پرداخت هزینه هاي ضروري و جانبی



، پذیرایی  و نرم افزار ور بانکی ، تهیه رایانهآب و گاز ، هزینه چك  و ام ،برق  ،تلفن  هاي ، هزینه اداري ملزوماتاثاثیه و  همانند خرید

 %35بمیزان  جلسات و مجمع ، بکارگیري نیروي انسانی مازاد بر پرسنل موظف اداره براي صندوق

 :ب ( پرداخت حق الزحمه عوامل اجرایی

شوند بمیزان  ظف بکار گمارده میهمانند خدمتگزار و یا راننده که بطور غیر موشامل حسابدار ، مسئول رایانه ، عوامل خدماتی صندوق 

 .تعیین شده مندرج در جدول شماره یك 35%

 : ج ( پرداخت حق الزحمه اعضاي هیات مدیره

 نسبت ذیل:ایت عربا  %45رئیس هیات مدیره ، نائب رئیس ، مدیر عامل ، خزانه دار و سایر اعضاي هئیت مدیره بمیزان  لامش

 %20     رئیس هیات مدیره

 %20     مدیر عامل

 %15      خزانه دار

 %45چهار نفر از اعضاي هیات مدیره 

براي  آنریال  555/055/-که  می باشدریال  555/555/1/-ریال باشد کارمزد حاصله  555/555/155/-مثال ( اگر سقف وام پرداختی 

 .ریال براي بند ج و خواهد بود555/455/-اجراي بند الف و ب 

تلقی می شود که در حساب صندوق بعنوان پشتوانه صندوق کارمزد حاصله به عنوان ذخیره احتیاطی  %1 باقیمانده مبلغ از محل تبصره:

 نگهداري می شود.

 

و در تاریخ .....................................توسط هیات هیات مدیره  توسط 28/50/1393در تاریخ   تبصره  9ماده و  15این آئین نامه مشتمل بر 

 .باشد الزم االجرا می آنرعایت دقیق مفاد و به تصویب رسیده امناء صندوق 


