جمهوري اسالمي ايران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
صندوق رفاه دانشجويان
دستورالعمل نحوه پرداخت تسهيالت قرض الحسنه (شهريه) به دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي
شرايط عمومي
الف) دارا بودن اولويت نياز مالي.
ب) دارا بودن صالحيت اخالقي و رعايت شئون دانشجويي.
ج) عدم استفاده از بورس تحصيلي  ،كمك و يا تسهيالت قرض الحسنه مؤسسات ديگر .
د) عدم اشتغال به كاري كه مستلزم دريافت اجرت مي باشد.
شرايط آموزشي
الف ) اشتغال به تحصيل در سنوات تحصيلي مجازبراي استفاده ازتسهيالت قرض الحسنه هاي صندوق رفاه به شرح ذيل مي
باشد :
كارشناسي پيوسته  :حداكثر  4سال تحصيلي (  8نيمسال )
كارشناسي ارشد  :حداكثر  2سال تحصيلي (  4نيمسال)
دكتري حرفه اي  :حداكثر  6سال تحصيلي (  12نيمسال )
دكتري تخصصي ناپيوسته غير بورسيه  :حداكثر  4سال تحصيلي (  8نيمسال )
مراحل  ،مدارك و مبلغ تسهيالت قرض الحسنه
تذكر مهم  ( :وارد سامانه دانشجويي نشويد )
الف ) مراجعه به سايت دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان (خوراسگان) قسمت صندوق رفاه قسمت وام علوم
پزشكي
ب ) ارائه مدارك ذيل در صورت پذيرفته شدن تقاضا
اصل و كپي كارت ملي دانشجو و ضامن
اصل و كپي شناسنامه دانشجو و ضامن
اصل و كپي كارت دانشجويي
سند تعهد محضري با ضامن معتبر (مطابق با فرم ارائه شده در سايت )
تصوير حكم استخدامي ضامن (كاركنان رسمي و پيماني )
تصوير حكم بازنشستگي ضامن ( كارمندان بازنشسته )
آخرين فيش حقوقي ضامن
گواهي كسر حقوق از ضامن بنام صندوق رفاه وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي

ج) مبلغ تسهيالت قرض الحسنه شهريه :
كارشناسي پيوسته :

 5،250،000ريال

كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي  12،000،000 :ريال
دكتري تخصصي ناپيوسته :

 26،100،000ريال

ساير مقررات
الف ) تسهيالت مصوب به حساب دانشگاه بابت شهريه دانشجو واريز مي گردد .
ب ) تسهيالت قرض الحسنه شهريه همراه با كارمزد  %4محاسبه مي گردد .
ج) زمان شروع اقساط  6ماه بعد از پايان تحصيل مي باشد .
د) در صورت انصراف  ،اخراج و ترك تحصيل تسهيالت مذكور مي بايست همراه با كارمزد به صورت يكجا تسويه گردد .
ه) بازپرداخت تسهيالت اعطائي  ،تابع ضوابط مربوطه بوده و دانشجو موظف به رعايت زمان بندي بازپرداخت تسهيالت
موردنظر مي باشد .

رديف :
جمهوري اسالمي ايران

تاريخ:

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

شماره پرونده:

صندوق رفاه دانشجويان

نام :

نام خانوادگي:

تاريخ تولد :

نام پدر :

وضعيت تاهل:مجرد 

شماره ملي:

محل صدور:
شماره شناسنامه:

متاهل 

شغل ولي دانشجو:

جنسيت :مرد  زن ( فوت همسر  همسر شهيد 

شغل همسر دانشجو:
از كار افتادگي همسر ) تعداد فرزندان تحت تكفل...........:

متاركه 

آدرس محل سكونت :
تلفن ثابت :

تلفن همراه:

دانشگاه محل تحصيل:

كدپستي ده رقمي :

دانشكده:

مقطع تحصيلي:

رشته تحصيلي:

وضعيت دانشجو :عادي  انتقالي  مهمان 

شماره دانشجويي:

سال ورود به دانشگاه:

نوع دوره :

شاغل :بلي  خير 

نيمسال ورود:

بورسيه  :بلي  خير 

دانشگاه مبدا(مخصوص دانشجويان مهمان و انتقالي):
تاريخ شروع:

شماره دانشجويي دانشگاه مبدا:


تعداد واحد نيمسال جاري:

اينجانب



معدل دو نيمسال قبل:

تعداد واحد گذرانده:

تعهد مي نمايم كه كليه اطالعات مندرج در اين پرسشنامه را صادقانه و با صحت كامل تكميل نموده و در صورتي كه مطلبي خالف واقع در

اين اطالعات مشاهده و اثبات گردد ،كليه وجوه دريافتي را با احتساب هزينه هاي مربوط به صورت يكجا به صندوق رفاه دانشجويان پرداخت نمايم و پس از آن نيز حق
استفاده از وام و يا تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان را نخواهم داشت.
نام و امضا دانشجو:
تاريخ:

 -1تسهيالت قرض الحسنه شهريه همراه با كارمزد  %4محاسبه مي گردد (طول محاسبه از زمان دريافت تا زمان پرداخت وام)
 -2زمان شروع اقساط  6ماه بعد از پايان تحصيل مي باشد.
 -3در صورت انصراف  ،اخراج و ترك تحصيل وام شهريه مي بايست همراه با كارمزد پرداخت گردد.

اين فرم بايستي در يكي از دفاتر اسناد رسمي به طور دقيق و درج همه موارد به صورت خوانا تنظيم و به ثبت برسد  .بديهي است در صورت عدم مطابقت سند تنظيم شده با نمونه فرم  ،براي دريافت تسهيالت موظف به تنظيم مجدد سند مي باشيد .

((تعهد نامه مخصوص بازپرداخت تسهيالت دريافت از صندوق رفاه ))

متعهد
1

خانم  /آقا

شماره ملی:

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

تاریخ تولد:

شماره شناسنامه:

محل صدور شناسنامه:

شماره تلفن:

کدپستی

نشانی:
رشته :

توضیحات :دانشجوی دانشگاه /دانشکده :

مقطع :

دوره :

تلفن همراه:

شماره سریال شناسنامه:

متعهد له
1

صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت

شناسه ملی 14002856168:

نام شخص حقوقی :صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت
شماره ثبت:

تاریخ ثبت1373/11/02:

نوع شخص حقوقی  :دولتی
محل ثبت:

نشانی  :خیابان ولیعصر (عج)،باالتر از خیابان آیت ا...طالقانی،نبش کوچه گیالن،پالک 1605صندوق پستی15815/1313

تلفن84212000:

کدپستی1593633543:

ضامن
1

خانم  /آقا

شماره ملی:

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

تاریخ تولد:

شماره شناسنامه:

محل صدور شناسنامه:

شماره تلفن:

کدپستی

نشانی:
توضیحات :شاغل در (نام محل کارو شهرستان محل کار):
به شماره حکم کارگزینی :

دارنده شماره حساب بانکی:

شماره تلفن همراه:
در بانک :

شماره سریال شناسنامه:
شعبه :

کدبانک:

به نشانی (محل کار):

متعهد -اينجانب (نام – نام خانوادگي ) كه از تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان  ،قرض الحسنه بانك ها كه در اختيار صندوق رفاه دانشجويان
قرارداده شده و يا خوابگاه استفاده نموده و از مفاد دستورالعمل نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهيالت مذكور و نيز نحوه محاسبه كارمزد مورد مطالبه
بانك كامالً مطلع مي باشم .ضمن عقد خارج الزم متعهد مي شوم پس از اتمام تحصيل و قبل از دريافت هر نوع گواهي تحصيلي  ،اوراق اقساط
بازپرداخت تسهيالت و وام شهريه را دريافت نموده و مطابق تاريخ سررسيد هر قسط و مقررات صندوق رفاه دانشجويان نسبت به بازپرداخت آن
اقدام و كارمزد مورد مطالبه بانك را نيز بالفاصله پس از اتمام تحصيل و يا به صورت اقساط پرداخت نمايم  .همچنين متعهد مي شوم  ،در صورت عدم
فراغت از تحصيل ( انصراف  ،ترك تحصيل يا اخراج )  ،تسهيالت دريافتي و كارمزد مربوطه را به صورت اقساط با سررسيد تعيين شده از سوي
صندوق رفاه دانشجويان كه طبق دستورالعمل نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهيالت و وام شهريه دانشجويان مصوب هيأت امناي صندوق مذكور مي
باشد  ،بازپرداخت نمايم  .صندوق مذكور مي تواند از طريق دفترخانه اسناد رسمي تنظيم كننده سند نسبت به صدور اجراييه عليه اينجانب و وصول

اصل و كارمزد و هزينه هاي ناشي از اقدام قانوني را به هر ميزان كه رأساً تشخيص و به دفترخانه اعالم نمايد  ،اقدام كند .
ضامن -اينجانب (نام – نام خانوادگي) با اطالع كامل از تعهداتي كه متعهد فوق الذكر اين سند بابت دريافت تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان  ،وام
شهريه ثبت نام و يا خوابگاه در قبال صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي دارد و در اين تعهدنامه ملزم به بازپرداخت
آن گرديده  ،ضمن عقد خارج الزم متعهد و ملتزم مي شوم كه چنانچه نامبرده خالف مقررات مذكور عمل كند  ،به محض اعالم و تشخيص صندوق
رفاه دانشجويان كليه بدهي متعهد فوق و مطالبات آن صندوق را بدون اعتراض تأديه نمايم  .مسؤوليت ضامن و متعهد در برابر صندوق رفاه
دانشجويان تضامني است و صندوق مزبور مي تواند براي هر يك از نامبردگان و يا در آن واحد براي هر دوي آنها تقاضاي صدور اجراييه نمايد و به
هر حال تشخيص و اعالم صندوق رفاه دانشجويان به دفترخانه نسبت به ميزان بدهي جهت صدور اجراييه براي متعهد و ضامن قاطع و الزم االجرا بوده
و غيرقابل اعتراض است .
در صورت فوت ضامن متعهد ملزم به معرفي ضامن جديد مي باشد .
در صورت تغيير نشاني محل سكونت  ،اعالم نشاني و شماره تلفن جديد به صندوق رفاه دانشجويان الزامي است .

مدارک الزم جهت ارايه به صندوق رفاه دانشجويی دانشگاه :
 -1اصل سند تعهد نامه تنظیمی در يکی از دفاتر اسناد رسمی کشور
 -2تصوير حکم استخدامی (کارکنان رسمی و پیمانی ) – تصوير حکم بازنشستگی کارمندان بازنشسته
 -3شناسه ملی صندوق 14002856168 :

