اطالعيه استفاده از تسهيالت كوتاه مدت شهريه
دانشجوياني كه در پرداخت شهريه ترم مايل به استفاده از تسهيالت وام كوتاه مدت (تا پايان ترم) صندوق رفاه مي باشند طبق دستورالعمل بهه
صندوق رفاه دانشجويان ( امورمالي دانشكده) در نيمسال اول حداكثر تا پايان مهر و نيمسال دوم حداكثر تا پايان اسفند مراجعه نمايند.
.الف  :شرايط عمومي دانشجويان متقاضي وام شهريه
-1رعايت شئونات دانشجويي و عدم موارد انضباطي .
-2نداشتن بدهي قبلي به صندوق رفاه دانشجويان .
-3دانشجويان ميهمان و انتقال موقت از واحدهاي ديگر نمي توانند از تسهيالت صندوق رفاه اين واحد استفاده نمايند .
 -4اقساط وام شهريه در طول ترم و  6ماهه مي باشد .
 -5دانشجويان ترم اول و دانشجوياني كه در ترم قبل ويا بيش از يک ترم مشروط شده اند نمي توانند از وام صندوق استفاده نمايند.
-6دانشجويان ترم آخر فقط ميتوانند از وام شش ماهه استفاده نمايند.
-7ارائه كليه مدارك مندرج بند ب در هر ترم الزامي خواهد بود .
-8دانشجويان مقطه كارشناسهي و دكتهري  %50مبله شههريه و مقطه كارشناسهي ارشهد  %60مبله كهل شههريه وام دريافهت مينماينهد .
 -9دانشجويان مقط كارشناسي و دكترا تا 7ترم و دانشجويان كارشناسي نا پيوسهته و كارشناسهي ارشهد تها 3تهرم مهي تواننهد از وام صهندوق
استفاده نمايند.
 - 10باتوجه به اينكه مبل علي الحساب شهريه بصورت پيش فرض بوده و ممكن است مبل پرداختي وام بيش از درصدهاي مجاز باشد بنابراين
صندوق رفاه مجاز به اصالح مبل وام خواهد بود .الزم به ذكر است در اين صورت به دانشجويان اطالع داده خواهد شد.
ب  :مدارك و وثيقه الزم جهت دريافت وام شهريه
 -1سفته با ظهر نويسي دانشجو به حواله كرد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال بدون تاريخ و بدون خط خوردگي معادل  %120مبله
وام (تكميل كادر امضاء و آدرس متعهد و دو امضاء پشت سفته و دو امضاء ضامن در پشت سفته).
 -2تكميل فرم درخواست وام شهريه (ارائه شماره تلفن ثابت و همراه دانشجو و ضامن الزامي مي باشد)قابل دريافت از امور مالي دانشكده ها.
 -3كپي شناسنامه ضامن (در صورتي كه براي اولين بار وام دريافت مي نمايد ويا تغيير ضامن) ومتقاضي.
 -4ضامن كارمند -آخرين حكم حقوقي و آخرين فيش حقوقي ضامن(در صورت نداشتن حكم حقوقي گواهي اشتغال بكار) .
-5ضامن بازنشسته-كپي كارت بازنشستگي يا حكم بازنشستگي و آخرين فيش حقوقي و در مورد بازنشستگاني كه فيش حقهوقي ندارنهد
گردش حساب حقوقي آنان در دو ماه آخر كه به تأييد بانک رسيده باشد ( .مستمري بگير مورد قبول نمي باشد)
 -6ضامن كاسب با ارائه كپي برابر اصل شده جواز كسب معتبر .
 -7تصوير پرينت علي الحساب مالي.
(الزم به ذكر است پرداخت وام منوط به ارائه كليه مدارك درزمان ثبت نام بوده در غير اينصهورت صهندوق رفهاه هينگونهه تعههدي
نسبت به پرداخت وام به مدارك ناقص و يا بعد از زمان مشخص شده  ،نخواهد داشت .
در پايان الزم به ذكر است تسهيالت كوتاه مدت شهريه بايد در طول ترم تا سررسيد مقرر تسويه گردد  .در صورت عدم واريهز بهدهي در مهلهت
مقرر از پرداخت وام در ترمهاي بعدي به آنان جلوگيري مي گردد .لذا دانشجو موظف است تا آخرين مهلهت پرداخهت بهدهي خهود را از طريهق
پورتال (قسمت صندوق رفاه –نمايش اقساط )واريز نمايند.
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اطالعيه استفاده از تسهيالت جهت دانشجويان مقطع دكتري
دانشجوياني كه در پرداخت شهريه ترم مايل به استفاده از تسهيالت ميان مدت ( 12الي  24ماه)و تسهيالت بلند مدت( 36ماهه) صهندوق رفهاه
مي باشند طبق دستورالعمل به صندوق رفاه دانشجويان ( امورمالي دانشهكده) در نيمسال اول حداكثر تا پايان مهر و نيمسال دوم حداكثر
تا پايان اسفند) مراجعه نمايند .
الف  :شرايط عمومي دانشجويان متقاضي وام شهريه
-1رعايت شئونات دانشجويي و عدم موارد انضباطي .
-2نداشتن بدهي قبلي به صندوق رفاه دانشجويان .
-3دانشجويان ميهمان و انتقال موقت از واحدهاي ديگر نمي توانند از تسهيالت صندوق رفاه اين واحد استفاده نمايند .
 -4ارائه كليه مدارك مندرج بند ب در هر ترم الزامي خواهد بود .
 -5دانشجويان ترم اول و دانشجوياني كه در ترم قبل ويا بيشتر از يک ترم مشروط شده اند نمي توانند از وام صندوق استفاده نمايند.
-6دانشجويان ترم آخر فقط ميتوانند از وام شش ماهه استفاده نمايند
 -7دانشجويان مقط دكتري  %50مبل شهريه وام دريافت مي كنند .و در طول تحصيل اين مقط حداكثر  7بار مي توانند از ايهن تسههيالت
استفاده نمايند.
 -8باتوجه به اينكه مبل علي الحساب شهريه بصورت پيش فرض بوده و ممكن است مبل پرداختي وام بيش از درصدهاي مجاز باشد بنابراين صهندوق رفهاه
مجاز به اصالح مبل وام خواهد بود .الزم به ذكر است در اين صورت به دانشجويان اطالع داده خواهد شد.

ب  :مدارك و وثيقه الزم جهت دريافت وام شهريه
 -1سفته با ظهر نويسي دانشجو به حواله كرد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال بدون تاريخ و بدون خط خوردگي معهادل  %120مبله
وام (تكميل كادر امضاء و آدرس متعهد و دو امضاء پشت سفته و دو امضاء ضامن در پشت سفته)
 -2تكميل فرم درخواست وام شهريه (ارائه شماره تلفن ثابت و همراه دانشجو و ضامن الزامي مي باشد)  .قابل دريافت از امور مالي دانشكده ها.
 -3كپي شناسنامه ضامن (در صورتي كه براي اولين بار وام دريافت مي نمايد ويا تغيير ضامن )و متقاضي.
-4ضامن كارمند -آخرين حكم حقوقي و آخرين فيش حقوقي ضامن(در صورت نداشتن حكم حقوقي گواهي اشتغال بكار) .
-5ضامن بازنشسته -كپي كارت بازنشستگي يا حكم بازنشستگي و آخرين فيش حقوقي و در مورد بازنشستگاني كه فيش حقوقي ندارنهد
گردش حساب حقوقي آنان در دو ماه آخر كه به تأييد بانک رسيده باشد ( .مستمري بگير مورد قبول نمي باشد)
 -6تصوير پرينت علي الحساب مالي.
 -7در خصوص وامهاي باالتر از  12ماه و بلند مدت گواهي كسر از حقوق ضامن الزامي است(.درصورت ارائه گهواهي كسهر از حقهوق بهه مبله
 400/000/000ريال يكباربراي كليه ترم ها كافي مي باشد در غير اينصورت ارائه گواهي كسر از حقوق در تمامي ترم ها الزم مي باشد.
(الزم به ذكر است پرداخت وام منوط به ارائه كليه مدارك درزمان ثبت نام بوده در غير اينصورت صندوق رفاه هينگونه تعهدي نسهبت بهه
پرداخت وام به مدارك ناقص و يا بعد از زمان مشخص شده  ،نخواهد داشت .
در پايان الزم به ذكر است تسهيالت كوتاه مدت شهريه بايد در طول ترم تا سررسيد مقرر تسويه گردد  .در صورت عدم واريهز بهدهي در مهلهت
مقرر از پرداخت وام در ترمهاي بعدي به آنان جلوگيري مي گردد .لذا دانشجو موظف است تا آخرين مهلهت پرداخهت بهدهي خهود را از طريهق
پورتال (قسمت صندوق رفاه – نمايش اقساط ) واريز نمايند.
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