دانشجويان گرامي

جهت تسويه بدهي شهريه و تبديل به وام دانشجويي

پس از تكميل فرم ذيل و اخذ امضاهاي درج شده در فرم با ارائه مدارك ذکر شده به صندوق

رفاه دانشجويي مراجعه نمايند.
تذكرات مهم:

فقط چكهاي طرح صياد پذيرفته مي شود .
چك ضمانت مي بايست بدون تاريخ و در وجه صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان (خوراسگان ) باشد .

به دانشجويان پژوهش محور  ،مهمان و مشروطي دو ترم متوالي وام تعلق نمي گيرد .
دانشجويان ترم آخر فقط مي توانند از تسهيالت کوتاه مدت استفاده نمايند .

تاريخ اولين قسط يكماه پس از تاريخ دريافت وام مي باشد .

، www.khuisf.ac.ir

قسمت

مراجعه نمايند.

کليه مقاطع تحصيلي

مدارك مورد نيازجهت دريافت تسهيالت کوتاه مدت ( 4قسط --بدون کارمزد) و ميان مدت ( با کارمزد  2/5درصد )
از  5/000/000ريال تا سقف 60/000/000ريال بر اساس شهريه نيمسال تحصيلي
بدون تاريخ معادل  120درصد مبلغ وام در وجه
مربوط به ارائه دهنده چك

و

باالتر از سقف  60/000/000ريال
بدون تاريخ معادل 120درصدمبلغ وام دروجه

الف )

مربوط به ارائه دهنده چك

و

یا
ب ) (ضامن اول  :ارائه کسر حقوق

از

ضامن دوم  :ارائه چك ضمانت )

بنام

دانشجوياني كه در نيمسالهاي قبل گواهي كسر حقوق ارائه نموده اند
مي باشد .
مربوط به ارائه دهنده گواهي كسر از حقوق
مربوط به ارائه دهنده گواهي كسر از حقوق
بدون تاريخ معادل  120درصد مبلغ وام در وجه
و

مربوط به ارائه دهنده چك ضمانت

به مبلغ
 ،اما

و

صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اصفهان (خوراسگان)

فرم درخواست تسهيالت تامين شهريه
*نام:

*تاریخ تولد:

*شماره دانشجویي:

*نام خانوادگي:

*شماره شناسنامه:

*رشته:

*نام پدر:

*محل صدور:

گرایش:

*تلفن منزل :

*كد شهرستان:

*مقطع تحصيلي:

تلفن محل کار:

*تلفن همراه:

* نوع تسهيالت :

کوتاه مدت (بدون کارمزد ) 

* پيوسته 

ناپيوسته 

ميان مدت (کارمزد  2/5درصد ) 

اينجانب که از تسهیالت صندوق رفاه دانشجويان استفاده مي نمايم با اطالع کامل از مفاد آئین نامه و نحوه استفاده از تسهیالت متعهد مي شوم نسبت به بازپرداخت و
واريز بدهي خود ط بق اقساطي که دانشگاه آزاد اسالمي تعیین مي نمايد در سررسیدهای مقرر اقدام نمايم و در صورت تخلف از آئین نامه مربوطه و يا عدم پرداخت
اقساط در سررسیدهای مقرر و يا ترک تحصیل و يا اخراج به هر علت و ...کلیه بدهي و خسارت ناشي از آن به میزاني که دانشگاه آزاد اسالمي تعیین و اعالم مي نمايد
تبديل به دين حال شده و بايستي يکجا پرداخت نمايم .تشخیص دانشگاه آزاد اسالمي درباره وقوع تخلف مدت باز پرداخت هزينه های متعلقه و مبلغي که بايد پرداخت
کنم قطعي و غیر قابل اعتراض است و دانشگاه آزاد اسالمي مي تواند عالوه بر عدم تحويل مدارک تحصیلي بعنوان وکیل بالعزل با حق توکیل غیر ولو کرارا از طرف
اينجانب نسبت به وصول مطالبات خودش از محل حقوق و مزايای ماهیانه و يا هر نوع دارائي ديگر اينجانب اقدام نمايد و يا از طريق مراجع قانوني با استفاده ازچك يا
سفته های واگذاری بر علیه اينجانب و ضامن منفردا و يا متضامنا اجرائیه صادر و کلیه طلب خود را يکجا مطالبه و وصول نمايد .در ضمن متعهد مي گردم در صورت

تغییر آدرس و يا شماره تلفن در اسرع وقت مراتب را به اطالع صندوق رفاه دانشجويي برسانم .و درصورت دفاع  ،انتقال ،انصراف  ،اخراج يا فارغ
التحصیلي مانده اقساط وام خود را به طور يکجا تسويه نمايم.
*آدرس کامل محل سكونت :
امضا وام گيرنده
وضعيت تحصيلي

دانشجوی فوق ترم  ----------مي باشد و معدل ترم قبل ---------و واحدهای گذرانده شده  -------واحد و به تعداد (عدد)  ------به
(حروف)  ------ترم مشروط شده است و از نظر رفتار و اخالق مورد تايید مي باشد و شئونات دانشجوئي و مقررات انضباطي دانشگاه را رعايت
مي نمايد.

امضاء و مه ر کارشناس آموزشي

مشخصات ضامن اول ( صادر کننده کسر حقوق يا چك طرح جديد(صياد) )
نام:

نام پدر:

نام خانوادگي:

تلفن همراه:
تلفن منزل :

آدرس محل سکونت:
آدرس محل کار:
مشخصات ضامن دوم
نام:

تلفن محل کار:
( صادر کننده چك طرح جديد (صياد ) )
نام پدر:

نام خانوادگي:

تلفن همراه:
تلفن منزل :

آدرس محل سکونت:
تلفن محل کار:

آدرس محل کار:

تذکر مهم جهت اطالع ضامن  :درصورت تأخ ير در پرداخت اقساط توسط دانشجو ،دانشگاه جهت وصول مطالبات خود از طريق چك ضمانت و نامه کسرحقوق
اقدام خواهد نمود ( .چك ضمانت بعد از تسويه وام به دانشجو يا ولي دانشجو با ارائه کارت شناسايي معتبر مسترد خواهد شد ) .
صندوق رفاه دانشجويان مجاز است بنا به درخواست دانشجو تا پايان تحصيالت  ،مدارك ضمانت هر وام را بعد از تسويه کامل به وام بعدي انتقال دهد.
امضاءو اثرانگشت ضامن اول

مبلغ به عدد
از تاريخ

به حروف

امضاءو اثر انگشت ضامن دوم

ريال وام شهريه طي

قسط

پس از اخذ ضمانت و مدارک مربوطه به دانشجو پرداخت گردد .
رئیس صندوق رفاه دانشجوئي

