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«به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه»

با سالم و احترام
   در راستای توسعه کمی و کیفی خدمات رفاهی به پرسنل محترم دانشگاه؛ سهمیه تسهیالت نقدی در قالب مرحله 
ششم سال ۱۳۹۹ شامل وامهای قرضالحسنه ۱۰۰ میلیون ریالی، مرابحه ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون ریالی و کارت 
اعتباری ۳۰۰ میلیون ریالی بانک ملت، وام مرابحه ۲۰۰ میلیون ریالی بانک رفاه، وامهای قرضالحسنه ۱۰۰ و ۱۵۰ 
میلیون ریالی بانک رسالت، وام قرضالحسنه ۲۰۰ میلیون ریالی بانک مهرایران و تسهیالت مرابحه خرد ۵۰۰- 
۶۰۰- ۷۰۰- ۸۰۰- ۹۰۰ میلیون ریالی و یک و دو میلیارد ریالی بانک صادرات، در بخش وام سامانه جامع رفاهی 

دانشگاه بارگزاری شده است.
   لذا همکاران محترم متقاضی، پس از مطالعه و آگاهی از شرایط اعطای این تسهیالت که در سایت اداره رفاه و 
تعاون دانشگاه اطالعرسانی شده است و با در نظر گرفتن خالص حقوق دریافتی خود و میزان ضمانتهای انجام 
شده، در صورتی که واجد شرایط دریافت این تسهیالت میباشند، از تاریخ صدور بخشنامه با مراجعه به سامانه وام 
به آدرسhttp://bpms.tums.ac.ir  و از طریق منوی "اقدامات رزرو وام" نسبت به رزرو و شرکت در 

قرعهکشی اقدام نمایند.
   همچنین طبق قوانین بانک مرکزی، هر فرد حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال امکان دریافت تسهیالت کارت 
اعتباری را از مجموع بانکهای عامل دارد. لذا اگر فردی در حال پرداخت اقساط تسهیالت کارت اعتباری از هر 

بانکی میباشد، مجموعا میتواند تا سقف اعالم شده تسهیالت کارت اعتباری درخواست نماید.
   شایان ذکر است قرعهکشی این دوره نیز به شیوه امتیازدهی مبتنی بر سوابق وامهای دریافتی در سنوات گذشته و 
ثبت شده در سامانه وام خواهد بود. همچنین مهلت ثبتنام و رزرو تا روز جمعه ۱۲ دیماه میباشد. پس از این 
تاریخ، قرعهکشی انجام و نتایج از طریق سامانه رفاهی و ارسال پیامک به برندگان اعالم خواهد شد. برندگان 
قرعهکشی نیز میبایست حداکثر در بازه زمانی یک ماهه جهت تشکیل پرونده به نمایندگان رفاهی واحد محل 

خدمت خود مراجعه نمایند.
   همچنین جهت کسب اطالعات بیشتر و تکمیلی به سایت اداره رفاه و تعاون دانشگاه به نشانی: 

http://refahi.tums.ac.ir  مراجعه شود.
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