
  شرایط الزم جهت درخواست وام کمک هزینه تحصیلی

  .98دوم ترم  داشتن انتخاب واحد در -1
 ترم باشد. 2مانده تحصیل دانشجو حداقل  -2

 معرفی از واحد دیگر نباشد. دانشجوي میهمان یا -3

 ) رسمی ، پیمانی ، بازنشستهدولت ( داشتن یک نفر ضامن کارمند  -4

 .دانشجویان سابقه در کمیته انضباطیدارا بودن عدم  -5

 000/000/5براي دانشجویان مجرد  ریال و 000/000/6سقف وام براي دانشجویان متأهل *** 
  *** ماهه می باشد. 10با اقساط  درصد و 5/2ریال با کامزد 

  مدارك الزم جهت ارائه به صندوق رفاه
 )پیوست همین اطالعیه تکمیل فرم درخواست (  -1

 وسط ضامن کارمند.اصل گواهی کسر از حقوق آماده شده ت -2

 برگه انتخاب واحد در ترم جاري. ارائه -3

 فرم درخواست . اعالم شماره حساب  در داشتن یا افتتاح حساب در بانک ملی و -4

 شناسنامه براي دانشجویان متأهل. ارائه -5

  

    :آوري یاد
 و نامه کسر از حقوق واز وام شهریه صندوق رفاه استفاده کرده اند دانشجویانی که قبال -1

  .ندارند ارائه مجدد مداركنیازي به  ،تعهد نامه محضري ارائه داده اند

پس از تکمیل مدارك و ثبت تقاضا توسط دانشجو ، کمیته وام بررسی الزم را انجام و در  -2
  صورت داشتن شرایط نسبت به پرداخت وام اقدام خواهد نمود.  

، لذا دانشجو نباید در ترم قبل از با توجه به اینکه این وام سالی یکبار پرداخت می شود -3
  این وام استفاده کرده باشد.

  

  ** می باشد. 31/4/99لغایت  21/4/99تحویل مدارك از تاریخ  مهلت ثبت نام و** 

  صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی مشهد
 1399 ماهتیر



  ازدواجشرایط الزم جهت درخواست وام 
  .98ترم دوم داشتن انتخاب واحد در -1
 ترم باشد. 3 مانده تحصیل دانشجو حداقل -2

 معرفی از واحد دیگر نباشد. دانشجوي میهمان یا -3

 ) رسمی ، پیمانی ، بازنشستهدولت ( داشتن یک نفر ضامن کارمند  -4

 ) ازدواج بعد از قبولی دانشگاه باشدتاریخ  بیش از یکسال از تاریخ ازدواج نگذشته باشد.( -5

 .دانشجویان سابقه در کمیته انضباطیدارا بودن عدم  -6

  ** ماهه می باشد. 20با اقساط  درصد و 5/2ریال با کامزد  000/000/15 ازدواجسقف وام ** 

  مدارك الزم جهت ارائه به صندوق رفاه
 ) پیوست همین اطالعیهتکمیل فرم درخواست (  -1

 از حقوق آماده شده توسط ضامن کارمند.اصل گواهی کسر  -2

 اصل سند ازدواج به همراه کپی از چهار صفحه اول. -3

 اصل شناسنامه زوجین به همراه کپی از صفحه اول و دوم. -4

 برگه انتخاب واحد در ترم جاري. ارائه -5

 فرم درخواست . اعالم شماره حساب  در داشتن یا افتتاح حساب در بانک ملی و -6
  

  :آوري یاد
 و نامه کسر از حقوق و از وام شهریه صندوق رفاه استفاده کرده انددانشجویانی که قبال -1

  .این مدارك ندارندارائه مجدد تعهد نامه محضري ارائه داده اند نیازي به 
در  ثبت تقاضا توسط دانشجو ، کمیته وام بررسی الزم را انجام و پس از تکمیل مدارك و -2

  د. پرداخت وام اقدام خواهد نمو صورت داشتن شرایط نسبت به
می شود، لذا دانشجو نباید در یکبار پرداخت در طول تحصیل با توجه به اینکه این وام  -3

  از این وام استفاده کرده باشد. قبالً
  

  **می باشد. 31/4/99لغایت  21/4/99تحویل مدارك از تاریخ  مهلت ثبت نام و**
  اسالمی مشهد صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد    

 1399 ماه تیر



  کمک اجاره مسکنشرایط الزم جهت درخواست وام 
  .98دوم ترم  داشتن انتخاب واحد در -1
 ترم باشد. 2مانده تحصیل دانشجو حداقل  -2

 معرفی از واحد دیگر نباشد. میهمان یا دانشجو -3

 ) رسمی ، پیمانی ، بازنشستهدولت ( داشتن یک نفر ضامن کارمند  -4

 )قرارداد اجاره نامه یا قرارداد خوابگاه غیر بومی بودن دانشجو (  -5

 .دانشجویان سابقه در کمیته انضباطیدارا بودن عدم  -6

 000/000/5براي دانشجویان مجرد  ریال و 000/000/7سقف وام براي دانشجویان متأهل *** 
  *** ماهه می باشد. 10با اقساط  درصد و 5/2ریال با کامزد 

  رفاهمدارك الزم جهت ارائه به صندوق 
 ) پیوست همین اطالعیهتکمیل فرم درخواست (  -1

 اصل گواهی کسر از حقوق آماده شده توسط ضامن کارمند. -2

 برگه انتخاب واحد در ترم جاري. ارائه -3

 فرم درخواست . اعالم شماره حساب در داشتن یا افتتاح حساب در بانک ملی و -4

 شناسنامه براي دانشجویان متأهل. ارائه -5

 .باشد نامه قولنامه رسمی دفتر امالك یا قرارداد خوابگاه که به نام دانشجوتصویر اجاره  اصل و -6
  

  :آوري یاد
تعهد  و نامه کسر از حقوق و  از وام شهریه صندوق رفاه استفاده کردهدانشجویانی که قبال -1

  این مدارك ندارند. ارائه مجدد نامه محضري ارائه داده اند نیازي به
پس از تکمیل مدارك و ثبت تقاضا توسط دانشجو ، کمیته وام بررسی الزم را انجام و در  -2

  صورت داشتن شرایط نسبت به پرداخت وام اقدام خواهد نمود.  
با توجه به اینکه این وام سالی یکبار پرداخت می شود، لذا دانشجو نباید در ترم قبل از  -3

 این وام استفاده کرده باشد.

  **می باشد. 31/4/99لغایت  21/4/99تحویل مدارك از تاریخ  ثبت نام و مهلت**
  صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی مشهد

 1399 ماهتیر
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