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  شماره:

   تاریخ:

  :پیوست

 

 فرم درخواست وام

 ............   مدری محترم آموزاگشه
 ...............  ریال وام .....فرزند  ................................    نیاز مبرم به مبلغ ....................................................................................    باسالم و احترام ، اینجانب  

لذا از شما درخواست دارم ضمن بررسی امکان پرداخت از صندوق ممتاز )اعتبار موسسه(  دارم . .............................................جهت ............................

 اعالم نمایید.از طریق شماره همراه ..................................... و عادی )اعتبار بانک رسالت( را به اینجانب 

 

 تاریخ :                  امضا درخواست کننده                                                                                                                                  

 نظرهی مدری آموزاگشه :
 

سال گذشته از وام استفاده  2در  دارند. همچنین ایشان کار  ...........  ساعت قرارداد.................به میزان ..  ...........................................نامبرده در سمت 

 نموده / ننموده است.

 ( : ................10الی  1ارزشیابی عملکرد )نمره بین 

 ریال وام   و نظر به سوابق فوق الذکر با مبلغ ....................................................... ........................درخواست آقای / خانم ........................ با توجه بهلذا 

 از سقف اعتبارات این مرکز آموزشی کسر گردد. 1397بدیهی است مبلغ درخواستی وفق ماده یکم آیین نامه اجرایی اصالحی سال  می گردد تموافق

                                                 

  مدیر مرکز آموزشیامضا                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

 نظرهی معاونت اداری و مالی موسسه 
 

 مدیر محترم موسسه 

که مطابق ماده یکم آیین نامه اجرایی موسسه سقف مجاز وام از نوع ممتاز  ریال ماهیانه .................................... نامبرده حقوق دریافتی

  .................... ریال می باشد................... ................. ریال و سقف مجاز از نوع عادی.....................

 

، ضمنأ یک فقره  خواهد بوددر .......... قسط و یا به صورت نقدی در ........ مرحله و کسر از محل حقوق نحوه باز پرداخت وام ممتاز به صورت اقساط 

......جاری تاریخ      /      /         مبلغ ............................................. بانک ...................... شعبه .............به شماره  ........................................  سفته  /چک 

افتتاح حساب و ارسال درخواست پس از طی مراحل و نحوه باز پرداخت وام عادی ه دی......................................   به عنوان ضمانت به پیوست ارسال گرد

 .خواهد بود مطابق با قوانین بانک رسالت 
 
 

به  ممتاز......................... و نظریه مدیر محترم آموزشگاه ، نامبرده شرایط دریافت وام .......................با توجه به ضرورت پرداخت وام آقا  /خانم  ........

 .  ندارد      در اعتبارات ماه ............... دارد    میزان ..................................... ریال و وام عادی ................................................ ریال را

 

 امضا                           تاریخ :                                                                                                                                                

 اعالم نظر نهایی مدری موسسه شهید محالتی )ره(

 
 موافقت نمی گردد          موافقت می گردد معاونت محترم اداری و مالی موسسه با توجه به شرایط باال با پیشنهاد

ت:
 علّ

 امضا                             :تاریخ                                                                                                                                                   

  

 باسمه تعالی

 )ره(          آموزشی شهرک محالتی موسسه فرهنگی

 17385شماره ثبت :

 

   38نمون برگ شماره

  

 mahalaty.irسامانه ی اینترنتی خدمات تسهیالت موسسه به آدرس ارسال گردد  به 


