
   

  

 

 اریــۀ اعتبدــــآساین

 راه با جامعه دانشگاهیـــهم

 شرکت تعاونی اعتبار ار ــافتخ

نظیر کم و موثر سه دهه فعالیت اعضای فرهیختۀ خود، جمعی با وفاقکه  فتخار داردشرکت تعاونی اعتبار دانشگاه حکیم سبزواری ا  

و اند شدهبرگزیده  دانشگاه ن خدومامکارمسئولین و هاز  با نظر اعضای ارجمند شرکت داشته است. مدیران شرکت در ادوار مختلف

   اند. های شرکت به ثمر نشاندهفعالیتحداکثر تالش خود را برای ارتقا  با همتی مضاعف
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 شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار عنوان

 اریبخدمات و تسهیالت اعت نوع خدمت

 نفر 67       تعداد اعضا: 425      شماره ثبت: 9/3/1372 زمان:

 اعطای تسهیالت اعتباری به اعضا بر اساس حق عضویت خدمت
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 دانشگاه تربیت معلم سبزوار چند منظوره کارکنان شرکت تعاونی عنوان

 24/12/1374زمان: تولیدی خدماتی و مصرفیاعتباری،  نوع خدمت

    ایجاد فروشگاه مصرف (1 خدمت

 خرید زمین و ساخت مجتمع سروستان (2

 ضاعخدماتی با دانشگاه و اعطای تسهیالت به اپیمان  دانعقا (3
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  حکیم سبزواری شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دانشگاه عنوان

 اریبخدمات و تسهیالت اعت نوع خدمت

ریال میلیاردبیست  سهام اسمی:                  18/3/92زمان:  نفر بالغ بر پانصد       تعداد اعضا:   

 تاخدم

 مهم

 1380همن ب 21 ایجاد دفتر مستقل صندوق اعتباری (1

 مشارکت از طریق اعضا برای خرید اراضی پردیسان و اعطای سند رسمی (2

 سپرده اعطای تسهیالت اعتباری به اعضا بر اساس  (3

 حق عضویت اعطای تسهیالت اعتباری به اعضا بر اساس (4

و  همکاری ،مشارکت در جهتی حکیم سبزوار دانشگاهیاری ارزشمند جامعۀ فرهیختۀسال همبه سییب رقتخار با اف

 .داریممیاعضای خود را پاس تامین نیازهای مشترک 



 

 

  

 «تعاون و مشارکت همراه با هاسپردهمدیریت »

کارکنان دانشگاه حکیم سبزواری در فضایی مملو از حسن اعتماد اعضا و با سهولت بسیار شرکت تعاونی اعتبار             

همراهی  لطف وگزار سپاسراهم کند ترین شرایط فترین شیوۀ خدمات اعتباری را حتی در سختتوانسته است مطلوب

 .اعضای تعاونی بوده و آماده ارائه خدمات اعتباری بدین شرح خواهد بود

 

 

 

 

 

 تعاونی اعتبار: ورودی دانشکده ادبیات دفتر صندوق 

  ادبیات: ورودی درب سمت راست ضلع جنوب دانشکده تعاونی اعتباراداری و حسابداری دفتر 

 مزایای ویژه اعضای شرکت

 الحسنه با محاسبه دوره میانگین از یک ماه تا حداکثر هیجده ماهتسهیالت قرض وام بر اساس سپرده

 مخصوص اعضای شرکت و بر اساس مصوبه هیات مدیره بر اساس ترتیب عضویت وام عضویت 

 الحسنه: ازدواج عضو و یک فرزند)تا سه ماه پس از ازدواج(، بیماری صعب العالج، فوت  وام قرض وام ضروری

 الحسنه متناسب با سپردهاعطای تسهیالت قرض

 ماه 30تا  20از  کارمزد ماه 20تا کارمزد   مدت اقساط معدل دوره کارکردمحاسبه 

 شودتا یک اضافه می درصدسه  ماهتا سی چهارماهه یک تا هیجده ماه

 الحسنه ضروری و عضویتاعطای تسهیالت قرض

 سه درصد کارمزد  ده ماهه مدت اقساط

 شرایط عضویت و دریافت تسهیالت

 اعم از اعضای محترم هیات علمی و کارمندان محترم است. به کارکنان دانشگاه عضویت در شرکت تعاونی محدود 

  ارزش ده میلیون ریال که مشمول سود سالیان شرکت نیز خواهد شد.خرید حداقل سهام اولیه به 

 یکارت هوشمند یا مل ،شناسنامه ،حکم استخدامی مدارک مورد نیاز: )تصاویر(


