
 مخصوص اعضای هیات علمی اعطای تسهیالت خریذ، تعمیر و ودیعه مسکن

نوع 

تسهیالت 

قابل 

 پرداخت

حداکثر مبلغ 

 قابل پرداخت

نحوه باز 

 پرداخت

حداکثر 

 مدت

نرخ 

سالیانه 

 سود

نوع وثایق 

 و تضمینات
 مدارک مورد نیاز

 

خرید 

 مسکن

درصد  07هؼادل 

ارزش هسکي 

 هَرد خریداری

تا سقف سِ 

هیلیارد بابت 

خرید اهالک 

هسکًَی ٍاقغ در 

ضْرّای تْراى، 

هطْد، تبریس، 

اصفْاى، کرج، 

ضیراز، اَّاز، 

 ارٍهیِ ٍ رضت

تا سقف دٍهیلیارد 

ریال بابت خرید 

اهالک هسکًَی 

ٍاقغ در سایر 

 ضْرّا

% ٍثیقِ  87 % 81 هاُ 07 قسطی

ًقدی+ 

ترّیي غیر 

هٌقَل 

هَضَع 

 خرید

 هؼرفی ًاهِ از داًطگاُ -

 اصل سٌد هالکیت ٍاقغ در ضْر تْراى -

 اصل بٌچاق -

 پایاى کار هؼتبر ٍاحد -

 صَرتوجلس تفکیکی آپارتواى -

 قبَض آب ٍ برق ٍ گاز -

 اصل هبایؼِ ًاهِ -

 اصل ضٌاسٌاهِ ٍ کارت هلی -

 سال 07اصل کارت پایاى خدهت برای آقایاى زیر  -

 اصل حکن کارگسیٌی -

 آخریي فیص حقَقی -

اصل یا بِ هیساى اصل ٍ درصد  807چک با هاشر هربَطِ )  -

 سَد ّرکدام بیطتر باضد(

 

تعمیر 

 مسکن

هؼادل ارزش 

لَازم ٍ هصالح 

ساختواًی هَرد 

ًیاز ٍ حداکثر بِ 

درصد  07هیساى 

ارزش هلک 

هَضَع تؼویر تا 

سقف دٍ هیلیارد 

 ریال

% ٍثیقِ  87 % 81 هاُ 07 قسطی

ًقدی+ 

ترّیي غیر 

 هٌقَل 

 هؼرفی ًاهِ از داًطگاُ -

 هالکیت ٍاقغ در ضْر تْراىاصل سٌد  -

 اصل بٌچاق -

 پایاى کار هؼتبر ٍاحد -

 صَرتوجلس تفکیکی آپارتواى -

 قبَض آب ٍ برق ٍ گاز -

 اصل ضٌاسٌاهِ ٍ کارت هلی -

 سال 07اصل کارت پایاى خدهت برای آقایاى زیر  -

 اصل حکن کارگسیٌی -

 آخریي فیص حقَقی -

درصد اصل یا بِ هیساى اصل ٍ  807چک با هاشر هربَطِ )  -

 ّرکدام بیطتر باضد(سَد 



 

ودیعه 

 مسکن

 

 

 

تا سقف پاًصد 

 هیلیَى ریال

 

 قسطی

 

 ها60ُ

 

81 % 

% ٍثیقِ  87

ًقدی+ چک 

+ گَاّی 

کسر قسط 

برای اػضای 

 ّیات ػلوی

% ٍثیقِ  87

ًقدی+ چک 

+ گَاّی 

کسر قسط + 

یک ًفر 

ضاهي برای 

سایر 

 کارکٌاى

 

 هؼرفی ًاهِ از داًطگاُ -

در دفتر اسٌاد رسوی یا بٌگاُ ّای اجارُ ًاهِ هؼتبر کِ  -

 هؼاهالت  اهالک تٌظین ضدُ باضد.

 اصل ضٌاسٌاهِ ٍ کارت هلی -

 سال 07اصل کارت پایاى خدهت برای آقایاى زیر  -

 اصل حکن کارگسیٌی -

 آخریي فیص حقَقی -

درصد اصل یا بِ هیساى اصل ٍ  807چک با هاشر هربَطِ )  -

 سَد ّرکدام بیطتر باضد(

 گَاّی کسر از حقَق -

 درصد ٍثیقِ درجِ یک ًَع اٍل87 -

غیر از اػضای ّیات ػلوی، سایر کارکٌاى برای دریافت ِ ب -

 تسْیالت ًیاز بِ یک ًفر ضاهي با هدارک فَق را دارًد.

 


