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 «دانشگاه هنر اصفهان شهیذ بهروز مرادی صنذوق لرض الحسنهاجرایی آئین نامه »                  

 

ووه تِ سفغ ًیاصّای ام الوٌفؼِ ٍتِ هٌظَس اًجام خذهات ػداًشگاُ ٌّشاطفْاى شْیذ تْشٍص هشادی  طٌذٍق لشع الحسٌِ

تذٍى دسیافت سَد ٍ ایشاى  اضطراری گشایی هالیواسوٌاى ٍ اػضای ّیات ػلوی داًشگاُ ٌّش اطفْاى ٍ گشُ  ضروری

 تشىیل گشدیذُ است.واسهضد 

 اعضاء صنذوق:

ّیچ گًَِ حك ػضَیت ثاتت یا است ٍ  توام ٍلت داًشگاُ اػضای ّیات ػلوی ٍواسوٌاىتواهی  هٌحظش تِ اػضاء ایي طٌذٍق 

 ًشگاُ است.سشهایِ طٌذٍق هتؼلك تِ دا ٍ ًخَاّذ شذدسیافت  اػضا هتغیش اص

 :پرداخت وام

تماضای دسیافت تَاًذ  هی ،کارتابل مذیرعامل صنذوقتِ  دسخَاستاسائِ هذاسن هثثتِ ٍ اسسال ّش یه اص اػضا تا  -

اولویت تماضاهای ٍ  ضرورتٍ تشحسة  صنذوق آیین نامه هفاد هٌذسج دس تشاساس. دسخَاست ّا ٍام ًوایذ

 پشداخت خَاّذ شذ. تِ ٍاجذیي ششایظ ٍام ّیات هذیشُ تشخیضپس اص تشسسی ٍ  ،واصله

ارائه مذارن سال تا 2داشتِ تاشٌذ، حذاوثش یه تاس دس عی هذت  اضطراریّیات هذیشُ طٌذٍق تِ اػضایی وِ ًیاص  -

 هاِّ اػغا هی ًوایذ. 22ٍام ضشٍسی تا الساط  مثبته

تَسظ ّیات هذیشُ  وام تشخیص ضرورت نیاز به دریافتٍ  عذم وجود بذهی به صنذوقپشداخت ٍام هٌَط تِ  -

 خَاّذ تَد.

، اٍلَیت تا افشادی است وِ تا آى تاسیخ اص ٍام استفادُ چٌاًچِ دسخَاست ّای دسیافت ٍام داسای اٍلَیت یىساى تاشذ -

 ًىشدُ یا ووتش استفادُ وشدُ اًذ.

)اسائِ دسخَاست ٍ هستٌذات، اػالم هَافمت یا هخالفت تا اػغای ٍام ٍ دس طَست هَافمت  توام هشاحل دسخَاست ٍام -

 گیشد. هی اًجام  اداسی اص عشیك اتَهاسیَى اسسال تظَیش فشم تىویل شذُ ٍام(

واسوٌاى تحت پَشش ششوت خذهاتی عشف لشاسداد  تا داًشگاُ تِ ششط اسائِ ضواًت الصم ٍوافی تَسظ واسوٌاى  -

 اًی ٍ لشاسدادی ٍ یا اػضای ّیات ػلوی هی تَاًٌذ اص تسْیالت طٌذٍق استفادُ ًوایٌذ.سسوی، پیو

 جلسات ّیات هذیشُ جْت اتخار تظویوات اجشایی حذالل ّش هاُ یه تاس تشگضاس هی شَد. -

 ّیات هذیشُ طٌذٍق دس سد یا تظَیة ٍام هختاس است لیىي تایذ ػذم تظَیة ٍام سا تِ اعالع ػضَ تشساًذ. -

 هشخض شذُ است فالذ ٍجاّت لاًًَی است.طٌذٍق پشداخت ٍام تِ غیش اص هَاسدی وِ دس آییي ًاهِ  -

 مصادیك وام ضروری:

 فشصًذاى اصدٍاج ػضَ یا ّشیه اص -2

 تَلذ فشصًذ -2

 تستگاى دسجِ یه ٍیػضَ یا  ٍ پشّضیٌِ تیواسی خاص -3

 فَت تستگاى دسجِ یه ػضَ -4
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 حَادث غیشهتشلثِ خساست تاس -5

 هالیتذّی ّای خاص  -6

 ٍدیؼِ هسىي ووه ّضیٌِ  -7

 تشسسی ٍ تشخیض سایش هظادیك ٍام ضشٍسی وِ دس تاال روش ًشذُ است، تش ػْذُ ّیأت هذیشُ خَاّذ تَد. -

 مذارن الزم جهت دریافت وام

  جْت تؼییي ًَع ضشٍست تِ هٌظَس تظَیة ٍام دس ّیات هذیشُ تِ پیَست ًاهِ دسخَاست اسائِ هذاسن هثثتِ .2

  .اػضای طٌذٍق ضاهي اص هؼشفی یه ًفش .2

 تَسظ ٍام گیشًذُ ٍ ضاهي ٍ اسسال تظَیش آى یِ واستاتل هذیشػاهلفشم هشتَط تِ تماضای ٍام  ٍ اهضای تىویل .3

ضواًت ٍام ذ هی تَاً اػضای طٌذٍقّشیه اص ضواًت هتماضیاى ٍام فمظ تَسظ اػضای طٌذٍق پزیشفتِ خَاّذ شذ ٍ  -

 د.سا تِ ػْذُ گیشحذاوثش سِ ًفش 

 الساط و دیون پرداخت

وسش ٍ تِ  یاًِهاّاص حمَق ٍام گیشًذگاى تِ طَست تِ اهَس هالی  ست اسائِ شذُتش اساس لیولیِ الساط ٍام ّای پشداختی  -

 حساب طٌذٍق ٍاسیض خَاّذ شذ.

تذّی اػضاء تِ طٌذٍق، جضء دیَى هوتاص تَدُ ٍ دس صهاى تَلف فؼالیت طٌذٍق ٍ یا لغَ ػضَیت ػضَ تِ ّش دلیل  -

 حك خَاّذ داشت وِ دیَى سا تا هغالثات ػضَ یا ضاهي ٍی اص داًشگاُ، تْاتش ًوایذ. داًشگاُ

 لغو عضویت

 سایش هَاسدی وِ هٌجش تِ لغغ ساتغِ استخذاهی ػضَ تا داًشگاُ گشدد،یا  تاصًشستگی، فَت ٍ اًفظال، دس طَست اًتمال، -

ت تذّىاس تَدى تِ طٌذٍق تواهی الساط خَد سا ٍ تایذ لثل اص تسَیِ حساب تا داًشگاُ دس طَس ػضَیت ٍی لغَ هی شَد

 یه جا تِ حساب داًشگاُ ٍاسیض ًوایذ.

 .دیگشی اص اػضای طٌذٍق تایذ جایگضیي ٍی گشدد ضاهي ،دسطَست لغغ ساتغِ استخذاهی ضاهي تا داًشگاُ -

 سال( 2)برای مذت  و بازرسترکیب هیات مذیره 

 ٍ سئیس ّیات هذیشُ: خاًن هژگاى فضل اللْی ػضَ. 2

 دوتش سضا ًظش اطفْاًی آلای . ػضَ ّیات هذیشُ ٍ خضاًِ داس طٌذٍق:2

 . ػضَ ّیات هذیشُ ٍ هذیشػاهل طٌذٍق: آلای هحوذ هْذی اتَعالثی3

 سیذ هحوذ سضا احوذی آلای ّیات هذیشُ: ػلی الثذل ػضَ. 4

 هحوذ جثاسیآلای . ػضَ ػلی الثذل ّیات هذیشُ: 5

 طٌذٍق: آلای ػلی دسدشتیتاصسس  .6

 طٌذٍق: خاًن صّشُ تْشاهی فش ػلی الثذل تاصسس .7

 

 

 هذیشػاهل طٌذٍق                         تاصسس طٌذٍق                      طٌذٍقخضاًِ داس طٌذٍق                        سئیس ّیات هذیشُ  


