
 تسهیالت جعاله معرفی

 

 گروه هدف

 سقف اعتبار 

)میلیون 

 ریال(

نحوه 

 بازپرداخت

حداکثر 

 مدت

نرخ 

ساالنه 

 سود

نرخ 

 کارمزد

 

 حداقل وثیقه 

نقدی به 

نسبت مبلغ 

 تسهیالت

 نوع

 وثایق و تضمینات

گروه 

 اول

تخصص پزشک فوق  

000111 

 قسطی

)ارزش 

 آتی(

ماه 01  01 %  

0%  1 

تعهد بیمارستان/دانشگاه  به 

 کسر ماهانه اقساط از حقوق 

+ 

 ترهین وثیقه ملکی 

 یــــا 

چک با ضمانت یک نفر هم گروه 

%  01بابت تسهیالت تا سقف 

اعتبار و  ضمانت دو نفر هم 

 01گروه بابت تسهیالت بیش از 

 % اعتبار

 پزشک متخصص

 جراح

 دندانپزشک

3 %  01 %  
 متخصص رادیولوژیست

 متخصص علوم آزماشگاهی

 متخصص داروساز

گروه 

 دوم

 پزشک عمومی

00111 

 قسطی

)ارزش 

 آتی(

ماه 01  01 %  

0%  1 

 دامپزشک

3 %  01 %  
 روانپزشک

گروه 

 سوم

مامایی، تکنسین اتاق عمل و 

 هوشبری

30111 

 قسطی

)ارزش 

 آتی(

ماه 01  01 %  

0%  روانشناس 1 

گفتار درمان، کار درمان و رفتار 

 درمان

3 %  01 %  
کارشناس و کارشناس ارشد 

 دارای مجوز مطب و فعالیت

گروه 

 چهارم

 مدیران دانشگاه شامل : 

ستادی، مدیران مدیران 

بیمارستان )مراکز درمانی(، رؤسا 

و معاونین اداری و مالی دانشکده 

ها و مراکز تحقیقاتی و 

 پژوهشکده ها

00111 

 قسطی

)ارزش 

 آتی(

ماه 01  01 %  

0%  1 
چک + گواهی کسرقسط از 

حقوق + معرفی دو نفر ضامن از 

% 3 کارکنان بیمارستان/دانشگاه  01 %  

گروه 

 پنجم
کارکنان دانشگاه سایر  011 

 قسطی

)ارزش 

 آتی(

ماه 01  01 %  

0% چک +  گواهی کسرقسط از  1 

 حقوق + معرفی دو  نفر

ضامن از کارکنان  

 بیمارستان/دانشگاه
3%  01%  



  



 

 :جعاله  مبلغ اقساط تسهیالت 
به شرح ، مبلغ قسط  دریافت کنندگان تسهیالت جعاله به منظور  اطالع از مبالغ اقساط  قابل پرداخت توسط  

 : ارائه می گرددذیل 
 

 

 

 شرط تعلق تسهیالت به متقاضی : 

پرسنل قراردادی : حداقل سه سال سابقه اشتغال در دانشگاه علوم پزشکی ایران یا مراکز زیرمجموعه داشته 

 باشند0

پرسنل رسمی: حداقل سه سال تا زمان بازنشستگی باقی مانده باشد 0 ) در صورت قطع همکاری و یا 

بازنشستگی تسهیالت تسویه خواهد گردید و تسویه حساب با دانشگاه منوط به تسویه حساب با بانک 

 سامان می باشد0(

  

 مبلغ تسهیالت )ریال (
 6مبلغ قسط ماهیانه )ریال(با کارمزد 

 درصدبدون سپرده مسدودی

 3مبلغ قسط ماهیانه )ریال(با کارمزد 

 درصد سپرده مسدودی 01و  درصد

00011101110111 395,005,541 309,691,303 

01011101110111 037,674,653 071,533,543 

6011101110111 070,617,745 060,301,054 

3011101110111 36,313,347 30,061,174 

0011101110111 57,535,430 59,016,701 

0011101110111 03,767,466 07,153,361 

51101110111 09,333,433 03,506,631 

91101110111 0005170036 0103000399 

31101110111 306310341 300060113 

01101110111 507530543 509010670 

01101110111 003760747 007150336 



 

 

 مدارک الزم جهت متقاضی و ضامنین  )گروه چهارم و پنجم (

شناسنامه + کارت ملی جدید) یا کارت ملی قدیم + فرم درخواست کارت اصل و کپی تمامی صفحات 

 جدید با کد پیگیری (

مدارک 

 شناسایی

معرفینامه دانشگاه  ) با اعالم رقم ، نوع قرارداد استخدامی ، تاریخ پایان استخدام و نوع گروه هدف( 

ه ریزی دانشگاهصادر شده توسط مدیریت مالی دانشگاه یا معاونت توسعه مدیریت و برنام  

مدارک 

 شغلی

 فیش حقوقی تایید شده

 تصویر حکم کارگزینی

 گواهی کسر قسط صادر شده توسط واحد امور مالی محل خدمت یا مدیریت مالی دانشگاه 

مدارک  فیش تلفن + سند مالکیت یا اجاره نامه دارای اعتبار  محل سکونت با کدپستی

محل 

 سکونت

صیاد ) در غیر اینصورت اعالم نیاز و اخذ معرفی نامه از دانشگاه جهت افتتاح حساب جاری (دارا بودن چک جاری   
 

 

 

( مدارک الزم جهت متقاضی و ضامنین  ) گروه اول و دوم وسوم    

اصل و کپی تمامی صفحات شناسنامه + کارت ملی جدید) یا کارت ملی قدیم + فرم درخواست کارت 

 جدید با کد پیگیری ( 

مدارک 

 شناسایی

معرفینامه دانشگاه  ) با اعالم رقم ، نوع قرارداد استخدامی ، تاریخ پایان استخدام و نوع گروه هدف( 

 صادر شده توسط مدیریت مالی دانشگاه یا معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه

مدارک 

 شغلی
 فیش حقوقی تایید شده

 تصویر حکم کارگزینی

+ کارت نظام پزشکی پروانه طبابت  

مدارک  گواهی کسر قسط صادر شده توسط واحد امور مالی محل خدمت یا مدیریت مالی دانشگاه

محل 

 سکونت

 دارا بودن چک جاری صیاد ) در غیر اینصورت اعالم نیاز و اخذ معرفی نامه از دانشگاه جهت افتتاح حساب جاری (
 

 

 

 

 


