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نحوه دریافت تسهیالت کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت شهریه از منابع صندوق رفاه دانشگاه
الف -مدارک الزم دانشجو
 تكميل فرم درخواست وام
 تكميل فرم تعهد نامه درخواست وام
 تاييد توسط كارشناس آموزش
 كپی كارت دانشجويی وكارت ملی دانشجو دريک صفحه A4
ب -مدارک الزم ضامن
 تصوير شناسنامه و كارت ملی ضامن
 تصوير آخرين حكم كارگزينی و يا تصوير جواز كسب معتبر
 يک فقره چک از چک های جديد صيادی حسابهای عضو شتاب بانكهای دولتی ازضامن
 چک بدون تاريخ با مبلغ ( 20درصد بيشتر از مبلغ مصوب شده وام) در وجه دانشگاه آزاد اسالمی دهق با امضا و مهر ضامن
 چكهای موسسات و شركتها مورد قبول نيست.
ج -شرایط ضامن
 ضامن بايستی كارمند رسمی و يا باز نشسته با ارائه گواهی كسر اقساط از محل خدمت باشد.
 ضامن بايستی كاسب با ارائه جواز كسب معتبر باشد.
 تبصره يک  :امضاء ضامن (صاحب چک ) در فرم درخواست وام با امضاء چک مطابقت داشته باشد.
 تبصره دو  :پشت چک نام ونام خانوادگی و كدملی وام گيرنده و همچنين شماره تلفن همراه ضامن با مدادسياه نوشته شود.
 تبصره سه :برای وام دوم اگر شخص ضامن تغيير نكند نياز به حضور ضامن نمی باشد ولی حتماٌ فرمها و چک يا سفته توسط
ضامن امضاء شود و چنانچه ضامن عوض شود مراحل باال دوباره بايد تكرار شود.
د -زمان ارائه درخواست
 دانشجويان در نيمسال های تحصيلی مهر و بهمن و (تابستان فقط برای دانشجويان رشته آموزش و پرورش ابتدايی) می توانند مراجعه
نمايند.
توجه:
 واريز اقساط معوق وام های قبلی و يا تسويه حساب كامل بدهی
 اين نوع تسهيالت پس ازكسر  %۵/2كارمزد بعد از انتخاب واحد به حساب شهريه واريز می گردد ،و با باز پرداخت ماهيانه می باشد.
 چنانچه دانشجويان در سررسيد مقرر وام خود را پرداخت ننمايند با هر وضعيت تحصيلی (عادی ،ترک تحصيل ،اخراجی ،غايب و غيره)
بدون اطالع قبلی نسبت به چک ضمانت اقدام خواهد شد.
(دانشجويان عزيز بهتر است به اندازه مبلغ شهريه متغير درخواست وام نمايند)
ه -نحوه پرداخت اقساط تسهیالت دریافتی از صندوق رفاه دانشگاه
 مراجعه به اتوماسيون دانشجويی و ورود به پرتال دانشجويی
 منوی صندوق رفاه گزينه نمايش اقساط و پرداخت قسط
 از طريق كارت های عضو شتاب نسبت به پرداخت اقساط طبق تاريخ های اعالم شده فقط بصورت اينترنتی اقدام نماييد.
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