صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه
راهنمايي
 -1دانشجویان گرامی جهت دریافت فرم وام به سایت دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرمانشاه (پورتال دانشجویان-فرم هاي الكترونيكی)
مراجعه فرمایيد.
 -2پس ازتكميل فرمهاي وام و تایيد كارشناس گروه با مدارک الزم جهت اخذ وام به صندوق رفاه دانشجویان واقع در ساختمان
اداري دانشگاه مراجعه فرمایيد.
 -3پس از تحویل فرمها و مدارک مربوطه به صندوق رفاه دانشجویان ،مبلغ وام به حساب شهریه دانشجو واریز و دفترچه اقساط به
دانشجو تحویل داده می شود.
 -4بازپرداخت وامهاي ميان مدت  10ماهه و با كارمزد  %2/5از زمان دریافت می باشد.
 -5باز پرداخت وامهاي كوتاه مدت  4ماهه می باشد.

جدول میزان وام وتضمین

مقاطع و رشته ها

مبلغ وام  /ريال

مبلغ چک تضمین  /ريال

مدت بازپرداخت

كارداني و كارشناسي (رشته هاي علوم انساني)

10،000،000

12،000،000

 10ماه

كارداني و كارشناسي (رشته هاي فني مهندسي ،علوم پايه و كشاورزي)

15،000،000

18،000،000

 10ماه

كارداني و كارشناسي (رشته هاي تربیت بدني و معماري)

20،000،000

24،000،000

 10ماه

كارشناسي (پیراپزشكي)

30،000،000

36،000،000

 10ماه

كارشناسي ارشد (كلیه رشته ها)

30،000،000

36،000،000

 10ماه

دكتري (كلیه رشته ها)

70،000،000

84،000،000

 10ماه

*دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد كه قصد انتخاب درس پایان نامه را دارند می توانند تا مبلغ  40،000،000ریال از وام شهریه صندوق رفاه استفاده نمایند ،الزم به
ذكر است كه مبلغ چك تضمين این دسته از دانشجویان  48،000،000ریال می باشد.
* دانشجویان مقطع دكتري كه قصد انتخاب درس پایان نامه را دارند می توانند تا مبلغ  100،000،000ریال از وام شهریه صندوق رفاه استفاده نمایند ،الزم به ذكر
است كه مبلغ چك تضمين این دسته از دانشجویان  120،000،000ریال می باشد.

صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه
*شرایط دریافت وام هاي قرض الحسنه:
 -1استحقاق دریافت وام بنا به تصویب کمیته وام.
 -2نداشتن بیش از دو ترم مشروطی.
 -3به دانشجویان مهمان و دانشجویان ترم اول وام تعلق نمیگیرد.
 -4نداشتن اقساط معوق و پرداخت به موقع اقساط وام هاي اخذ شده توسط دانشجو.
 -5دانشجویان ترم آخر می توانند از وام کوتاه مدت استفاده نمایند.
 -6دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري می بایست تا قبل از دفاع ،وام هاي ماخوذه خود را تسویه نمایند.
 -7حضور ضامن در محل صندوق رفاه دانشجویان واحد الزامی است.
* دانشجویان غیر بومی در صورت عدم امکان مراجعه ضامنین به صندوق رفاه دانشجویان واحد کرمانشاه می توانند
جهت تایید حضور ضامن فرمهاي مربوطه ،به همراه ضامن خود به صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی
شهرستان خود مراجعه و پس از کسب تائیدیه ممهور به مهر و امضاء صندوق رفاه آن واحد جهت دریافت وام به
صندوق رفاه دانشجویان واحد کرمانشاه مراجعه نمایند.
*مدارک الزم جهت دریافت وام هاي قرض الحسنه:
 -1تکمیل فرمهاي مربوطه.
 -2تصویر کارت دانشجویی ،شناسنامه وکارت ملی دانشجو.
 -3تصویر شناسنامه و کارت ملی ضامن.
 -4اصل آخرین فیش حقوقی ضامن یا تصویر جواز کسب ضامن کاسب به همراه اصل جواز کسب.
 -5گواهی کسر از حقوق ضامن جهت ارائه به صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه( .براي آن
دسته از دانشجویانی که مبلغ وام آن ها بیش از  20،000،000ریال می باشد).
 -6ارائه چك به مبلغ  %120مبلغ وام( .چك ضمانت می بایست بدون قلم خوردگی ،بدون تاریخ و در وجه صندوق
رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه باشد)

باسمه تعالي
صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه
درخواست تسهیالت قرض الحسنه دانشجويي
دانشجوی گرامی جهت درخواست وام دانشجویی تکمیل فرم زیر الزامی می باشد.

اینجانب ............................................................................... :نام پدر ......................................................... :محل صدور.................................................................. :
تاریخ تولد ....................... :شماره شناسنامه ................................................... :شماره ملي ................................................ :وضعيت تاهل............................... :
دانشجوی رشته ................................................................................ :مقطع .............................................. :به شماره دانشجویي................................................ :
با مطالعه دقيق آیين نامه اعطای تسهيالت قرض الحسنه صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي و با آگاهي از اینکه این صندوق صرفا به
منظور کمک به دانشجویان مستعد که توان مالي برای پرداخت هزینه تحصيلي خود را ندارند تشکيل گردیده و بایستي به هنگام ترک تحصيل،
اخراج و یا اتمام تحصيالت ،براساس ضوابط تعيين شده نسبت به باز پرداخت قرض اقدام نمایم .از آنجایي که خود را واجد شرایط برای اخذ
قرض ميدانم لذا با نهایت صداقت نسبت به تکميل این فرم اقدام نموده و به منظور تامين بخشي از شهریه تحصيلي خود تقاضای دریافت قرض
به مبلغ  .............................................ریال را دارم.
امضاء قرض گيرنده:

تاریخ:

دانشجوی عزیز چنانچه درسررسیدهای تعیین شده نسبت به پرداخت اقساط بدهی اقدام نشود پس از  10روز کل بدهی تبدیل
به دین حال شده و باید یکجا و نقدا واریز گردد.
توجه داشته باشید که این دسته از دانشجویان تا پایان تحصیالت ازتسهیالت صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی
محروم خواهند شد.

شماره پرونده:

صفحه 1

توسط دانشجو تكميل گردد:
آدرس:
كد پستی:
تلفن ثابت:
تلفن همراه:

مشخصات ضامن:
اینجانب .................................................................................. :فرزند ............................................................. :شماره شناسنامه........................................................................ :
صادره از ........................................................... :تاریخ تولد................................................ :
آدرس و تلفن محل کار:
آدرس و تلفن محل سكونت:
با قبول شرایط فوق به طور غیرقابل فسخ بازپرداخت اقساط قرض الحسنه آقا/خانم  ....................................................................................را تضمین نموده كه در
صورت عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر اقساط تسهیالت مزبور را پرداخت نمایم .
امضاءضامن

تایيد حضور ضامن

(درحضور مسئول صندوق رفاه)

وضعيت تحصيلی:
گواهی میشود خانم/آقای ....................................................................................... :دانشجوی رشته ........................................................................................... ... :به شماره
دانشجویی............................................................................. :تعداد .......................واحد درسی را با معدل كل ...............................گذرانده است ،تعداد ............................
واحد درسی در ترم جاری ثبت شده است و تعداد ترم های مشروط وی  ......................................می باشد.
مهر و امضاء کارشناس آموزش

درجلسه كمیته قرض الحسنه بااعطای مبلغ .............................................. :به آقای/خانم ............................................................................................................
موافقت گردید/نگردید.
علت عدم موافقت:
محل امضای اعضای كمیته قرض الحسنه:
-1

-3

-2

صحت مندرجات فوق مورد تایید اینجانب می باشد ،.خواهشمند است وام اعطایی فوق را به مدت  .........................ماه قسط بندی فرمایید.

صفحه 2

فرم تعهدنامه
صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه
توسط ضامن تكميل گردد
اينجانب ...................................................... :نام پدر ..................................... :شماره شناسنامه ........................................ :صادره .................................. :شغل.......................................:
به عنوان ضامن بازپرداخت كليه اقساط تسهيالت اعطايي را متضامنا ضمانت مينمايم و متعهد ميگردم با اطالع كامل از تعهداتي كه متعهد اين سند بابت دريافت
تسهيالت تا سقف مصوب و در طول دوره تحصيل در قبال صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه دارد و در اين تعهدنامه ملزم به پرداخت آن
گرديده است ضمن عقد خارج الزم (انعقاد يافته شفاهي با صندوق رفاه دانشجويان) متعهد و ملتزم ميشوم كه چنانچه نامبرده خالف مقررات مذكور عمل كند ،به
محض اعالم و تشخيص صندوق رفاه كليه بدهي متعهد و مطالبات آن صندوق را بدون اعتراض تاديه نمايم .مسئوليت ضامن و متعهد در برابر صندوق رفاه
دانشجويان ضمانت ضامني است و صندوق مزبور ميتواند براي هر يك از نامبردگان و يا براي هر دوي آنها تقاضاي صدور اجراييه نمايد .ضمنا متعهد ميشوم چنانچه
دانشجوي نامبرده اقساط خود را به صندوق رفاه دانشجويان آن واحد به هر دليلي پرداخت نكرد يا به هر علتي از ادامه تحصيل محروم يا ترك تحصيل نمود كليه
بدهي ايشان را پرداخت نمايم.
آدرس محل سكونت ضامن ............................................................................................................................................................................... :تلفن ثابت................................................. :
آدرس محل كار ضامن ........................................................................................................................................................................................ :تلفن همراه.............................................. :
امضاء ضامن:

امضاء دانشجو:

مخصوص ضامنيني كه فاقد چك مي باشند  /جهت تكميل توسط صاحب چك
اينجانب .................................................................................................... :نام پدر ................................................................. :شماره شناسنامه................................................................ :
به عنوان صاحب چك بازپرداخت كليه اقساط تسهيالت اعطايي را متضامنا ضمانت مينمايم و متعهد ميگردم با اطالع كامل از تعهداتي كه متعهد اين سند ملزم به
پرداخت آن گرديده است را قبول نمايم.
آدرس .................................................................................................................................................................................................................... :امضاء صاحب چك

صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه
باسالم
نمونه امضاء و مدارك ضامن مورد تاييد است.

رئيس صندوق رفاه واحد .....................................................

مهر و امضاء

صفحه 3

