
 

 

 

          ،يام پرداخت داوشجًيانبٍ مىظًر تأميه بخشي از َسيىٍ تحصيلي  صىذيق رفاٌ داوشگاٌ

 مي ومايذ.

 شرايط ي مراحل دريافت يام َسيىٍ تحصيلي

 ٍام ّسيٌِ تحصيلي در صَرت داشتي بَدجِ ٍ بِ داًشجَياًي تعلق هي گيرد كِ ٍاجد شرايط باشٌد. -1

 داًشجَ ترم اٍل يا آخر ًباشد.  -2

 هشرٍط ًشدُ باشد.يك ترم   داًشجَ بيش از -3

 .هي باشد  ريال  605550555متأَل    ٍ براي داًشجَياى ريال 505550555مجرد   هبلغ ٍام براي داًشجَياى -4

 درصد در سال تَسط سيستن هحاسبِ ٍ از اصل هبلغ ٍام كسر خَاّد شد. 5/2كارهسد ٍام ّسيٌِ تحصيلي  -5

 هاِّ هي باشد . 10بازپرداخت اقساط  ٍام حداكثر  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مذارك مًردويازجُت دريافت يام َسيىٍ تحصيلي )از داوشجً(

 برگ (.3تكويل فرهْاي هربَطِ تَسط داًشجَ ، هعرف ّا ٍ ضاهي) -7

 كپي شٌاسٌاهِ از داًشجَ ٍ ضاهي )صفحِ اٍل ٍ دٍم(  -8

 كپي كارت هلي از داًشجَ ٍ ضاهي  )از دٍ طرف كارت هلي( -9

 كارت داًشجَئيكپي  -10

 مذارك مًرد وياز از ضامه 

  صىذيق رفاٌ داوشجًيان داوشگاٌ آزاد اسالمي خًراسگاندر ٍجِ   فقرٌ چك بذين تاريخيك  -1

     ريال  06 5550555مبلغبِ    مجردالف : براي داًشجَياى 

 ريال 700550555مبلغ بِ    متأَلب:  براي داًشجَياى 

 دٍمكپي شٌاسٌاهِ از صفحِ اٍل  ٍ  -2

 كپي كارت هلي از دٍطرف-3

 مذارك مًرد وياز از معرفُا

  صىذيق رفاٌ داوشجًيان داوشگاٌ آزاد اسالمي خًراسگاندر ٍجِ   فقرٌ چك بذين تاريخازيك ًفراز هعرفْا يك  -1

 ريال  06 5550555مبلغبِ    مجردالف : براي داًشجَياى 

 ريال 700550555مبلغ بِ    متأَلب:  براي داًشجَياى 

 الساماً چك َا ي ضماوت  بايستي از حسابُاي  الكتريويكي )سيبا 0 جام 0 سپُر 0 سحر ي... باشذ(.

 قسط پزداخت نگزدد چك ضمانت به اجزا گذاشته خواهد شد. 3: درصورتيكه حداكثز توجه 

برگ( از سايت  3تكميل فرم هاي وام ) در صورت داشتن شرايط فوق با دريافت و

 نياز به صندوق رفاه مراجعه نمائيد.و تهيه مدارك مورد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ببسوِ تؼبلي

 زضذَاست تسْيالت لطض الحسٌِ زاًشجَيبى   

 ( َسيىٍ تحصيلي )
 

 ---------سبل تَلس----------هحل صسٍض --------------شوبضُ شٌبسٌبهِ  ------------- ًبم پسض -----------------ايٌجبًب

بب هغبلؼِ زليك آئيي ًبهِ اػغب تسْيالت لطض الحسٌِ صٌسٍق ضفبُ زاًشجَيبى زاًشگبُ آظاز اسالهي ٍ بب آگبّي اظ ايٌىِ ايي  ---------------تببؼيت

يل گطزيسُ ٍ ببيستي بِ ٌّگبم ىصٌسٍق صطفبً بِ هٌظَض ووه بِ زاًشجَيبى هستؼسيىِ اهىبًبت هبلي بطاي پطزاذت ّعيٌِ ّبي تحصيلي ذَز ضا ًساضًس تش

، اذطاج ٍ يب اتوبم تحصيالت بط اسبس ضَابظ تؼييي شسُ ًسبت بِ ببظپطزاذت لطض السام ًوبين. اظ آًجبئيىِ ذَز ضا ٍاجس شطايظ بطاي اذص  يلتطن تحص

بضُ اج لطض هي زاًن ، لصا بب ًْبيت صسالت ٍ زلت ًسبت بِ تىويل ايي پطسشٌبهِ السام ًوَزُ ٍ بِ هٌظَض برشي اظ شْطيِ تحصيلي/ ّعيٌِ تحصيلي /

 ضيبل لطض ضا زاضز. --------------هسىي / ّعيٌِ اظزٍاج  تمبضبي زض يبفت هبلغ 

 

 اهضبء                   -----------------تلفي ثببت -------------شوبضُ تلفي ّوطاُ  ---------------- شوبضُ زاًشجَيي:

 

ل شًد
ض تنمي

ي قر
بًسيلٍ متقاض

 

 :يضعيت تأَل -1
 

 ----------- شغل   -------------تؼساز اٍالز  ----------------ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي ّوسط         هتأّل           هجطز    

   

 -------------تلفي  ----------------------------------آزضس هحل وبض ّوسط --------------زضآهس هبّيبًِ ّوسط  

 :مشخصات پذر -0

 ------------شغل ------------سبل تَلس ---------------شوبضُ شٌبسٌبهِ     --------------------ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي

 ---------تلفي --------------------آزضس هحل وبض  ------تؼساز ػبئلِ تحت تىفل  ------------زضآهس هبّيبًِ 

 :يضعيت مالي -3

 هبلغ اجبضُ هبّيبًِ       استيجبضي             ضايگبى            ذبًِ شرصي       

 هٌببغ زيگط     بستگبى              ذبًَازُ              هٌبغ تأهيي هربضج هبّيبًِ ٍ تحصيل    شرصبً     

 -----------------ًَع استرسام   -------------------شغل  ----------------------زضصَضت اشتغبل:   ًبم سبظهبى 

 ---------------تلفي  ---------------------------------------آزضس هحل وبض:  ---------------زضآهس هبّيبًِ: 

 هشرصبت وسبًيىِ اظ ًظط هبلي بِ شوب ووه هي وٌٌس:

 تؼساز ػبئلِ زضآهس هبّيبًِ شغل ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي ًسبت ضزيف

1      

2      

  ذيط           حبل حبضط اظ ًْبز يب سبظهبًي ووه ّعيٌِ تحصيلي زضيبفت هيساضيس؟    بليآيب زض 

 ------------------------هبلغ ووه ------------------------------------زضصَضت پبسد هثبت:  ًبم سبظهبى

 :يضعيت تحصيلي -4

     ًبپيَستِ  وبضشٌبسي اضشس      وبضشٌبسي پيَستِ        وبضشٌبسي ًبپيَستِ          وبضزاًي       

 ---------تطم  ----------------------ضشتِ     زوتطي حطفِ اي         زوتطي ترصصي            وبضشٌبسي اضشس پيَستِ    

 ------هؼسل تطم لبل--------ٍاحسّبي تطم جبضيتؼساز ------------تؼساز ٍاحسّبئيىِ گصضاًسُ ايس  ---------------ًبم ٍاحس

 يضعيت وظام يظيفٍ: -5

 ----------------------------------------------------------------ػلت شوط شَز:       هؼبف          وبضت پبيبى ذسهت زاضز        

 : آدرس محل سكًوت -6

 ------------------شوبضُ تلفي:  -------------------------------------------------------------آزضس :

 وام ي وام خاوًادگي ي امضاء قرض گيروذٌ

  ذيط        آيب تب بِ حبل ٍام چىي ٍ غيط چىي زاشتِ ايس     بلي      



 شماره دانشجويي:                                                نام خانوادگي:               نام و               
ل شًد

ف تنمي
بًسيلٍ معر

 

آگبّي اظ ايٌىِ صٌسٍق ضفبُ زاًشجَيبى زاًشگبُ آظاز اسالهي فمظ بِ زاًشجَيبًي هؼطفيي وِ هي ببيستي وبضهٌس ضسوي يب وبسب هؼتبط ببشٌس بب 

لطض هي زّس وِ بطاي ببظپطزاذت ّعيٌِ تحصيلي ذَز بٌيِ هبلي ًساضًس، هسئَليت شطػي ٍ ٍجساًي ذَز ضا زض ًظط لطاض زازُ سپس جسٍل ظيط 

 ضا تىويل ًوبيٌس.

 بءاهض ثببت تلفي آزضس ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي ضزيف

   هحل وبض:  1

   هحل سىًَت:

   هحل وبض:  2

   هحل سىًَت

 :                            2:                                                      تلفي ّوطاُ هؼطف ضزيف1تلفي ّوطاُ هؼطف ضزيف 

ل شًد
ه تنمي

ط ضام
تًس

 مشخصات ضامه: -7 

 تبضيد تَلس                       صبزضُ اظ               شوبضُ شٌبسٌبهِ                           ًبم پسض                                ايٌجبًب         

 تلفي هحل وبض ----------------------------------------------------آزضس هحل وبض:

 تلفي هحل سىًَت  -------------------------------------------------آزضس هحل سىًَت :

ضا تضويي ًوَزُ وِ زض صَضت                                          بب لبَل شطايظ فَق بغَض غيط لببل فسد ببظپطزاذت السبط لطض الحسٌِ بطازض/ذَاّط 

 لعٍم ضاسبً السبط تسْيالت هعبَض ضا پطزاذت ًوبين.

 اهضبي ضبهي                                                                                                 تلفي ّوطاُ:                                                       

ظريٍ ياحذ
و

 

 يضعيت تحصيلي: -8

              تؼساز ٍاحس ّبي گصضاًسُ شسُ                                   ًيوسبل اٍل/زٍم سبل تحصيلي            تطم                                                  ػٌَاى ضشتِ    

            حطٍف             ػسز  تؼساز تطهْبي هشطٍط                     هؼسل ول         

 

 آهَظش ول هسيطاهضبء هسئَل آهَظش                                            هْط ٍ اهضبء 

 يضعيت اخالقي: -9

 زاًشجَ اظ ًظط ضفتبض ٍ اذالق هَضز تبئيس هي ببشس ٍ شئَى زاًشجَيي ٍ همطضات اًضببعي زاًشگبُ ضا ضػبيت هي ًوبيس.

 

 هحل اهضبي هؼبًٍت زاًشجَيي ٍاحس                                              تبضيد                                               

 

ض الحسىٍ
ظريٍ مميتٍ قر

و
 

            وويتِ اػغبي تسْيالت لطض الحسٌِ صٌسٍق ضفبُ زاًشجَيي زاًشگبُ آظاز اسالهي ٍاحس                                                                زض جلسِ هَضخ

 ضيبل                                 ضيبل )حطٍفي(                           هغطح گطزيس ٍ وويتِ بب اػغبي هبلغ                 

 )ػسزي( لطض بؼٌَاى لطض الحسٌِ شْطيِ تحصيلي /ّعيٌِ تحصيلي / اجبضُ هسىي /ّعيٌِ اظزٍاج هَافمت زاضز.

 

 هؼبًٍت زاًشجَئي -3                       هؼبًٍت ازاضي هبلي -2                     ضئيس صٌسٍق ضفبُ زاًشجَئي-1هحل اهضبي اػضبي وويتِ :

 

 تَضيح: چٌبًچِ وويتِ بب اػغبي لطض  هَافمت ًٌوبيس ػلت ضا شيالً اػالم زاضز.

 ػلت ػسم هَافمت:

ل وفر داوشجً
ي

 
 

ضوبًت                                                             بِ شوبضُ زاًشجَيي                                          زاًشجَي ضشتِ                                  ايٌجبًب        

 ضا هي ًوبين.                                                 ٍام آلبي/ذبًن 

 اهضبء                                            تلفي ّوطاُ:                                               تلفي هٌعل:                  



 

 

 

 

  
 باسمه تعالي

                                                                                                                               

 ايه قسمت تًسط يام گيروذٌ تنميل شًد:

 

 سبل تَلس:                               شوبضُ شٌبسٌبهِ :                           ًبم پسض:                   ايٌجبًب :            

ذَضاسگبى                             -زاًشگبُ آظاز اسالهي ٍاحس زاًشجَي ضشتِ                            بِ شوبضُ زاًشجَئي :                        

وِ اظ تسْيالت صٌسٍق ضفبُ زاًشجَيبى استفبزُ هي ًوبين بب اعالع وبهل اظ هفبز آئيي ًبهِ ٍ ًحَُ استفبزُ اظ تسْيالت 

ؼييي هي ًوبيس زض هتؼْس هي شَم ًسبت بِ ببظپطزاذت ٍ ٍاضيع بسّي ذَز عبك السبعي وِ زاًشگبُ آظاز اسالهي ت

سطضسيسّبي همطض السام ًوبين ٍ زض صَضت ترلف اظ آئيي ًبهِ هطبَعِ ٍ يب ػسم پطزاذت السبط زض سطضسيسّبي همطض ٍ يب 

تطن تحصيل ٍ يب اذطاج بِ ّط ػلت ٍ... وليِ بسّي ٍ ذسبضات ًبشي اظ آى بِ هيعاًي وِ زاًشگبُ آظاز اسالهي تؼييي ٍ 

يي حبل شسُ ٍ ببيستي يىجب پطزاذت ًوبين. تشريص زاًشگبُ آظاز اسالهي زضببضُ ٍلَع ترلف اػالم هي ًوبيس تبسيل بِ ز

هست ببظپطزاذت ّعيٌِ ّبي هتؼلمِ ٍ هبلغي وِ ببيس پطزاذت وٌن لغؼي ٍ غيطلببل اػتطاض است ٍ زاًشگبُ آظاز اسالهي 

تَويل غيط ٍلَ وطاضاً اظ عطف ايٌجبًب ًسبت هي تَاًس ػالٍُ بط ػسم تحَيل هساضن تحصيلي بِ ػٌَاى ٍويل بالػعل بب حك 

بِ ٍصَل هغبلببت ذَزش اظ هحل حمَق ٍ هعايبي هبّيبًِ ٍ يب ّط ًَع زاضائي زيگط ايٌجبًب السام ًوبيس ٍ يب اظ عطيك 

ض ٍ وليِ هطاجغ لبًًَي بب استفبزُ اظ چه يب سفتِ ّبي ٍاگصاضي بط ػليِ ايٌجبًب ٍ ضبهي هٌفطزاً ٍ يب هتضبهٌبً ، اجطائيِ صبز

علب ذَز ضا يىجب هغبلبِ ٍ ٍصَل ًوبيس.زض ضوي هتؼْس هي گطزم زض صَضت تغييط آزضس يب شوبضُ تلفي زض اسطع ٍلت 

 هطاتب ضا بِ اعالع صٌسٍق ضفبُ زاًشجَئي بطسبًن.

 ------------------------------------------------------: آدرس محل سنًوت داوشجً

                                ---------------:شمارٌ تلفه ثابت

                                                                                                 --------------: شمارٌ تلفه َمراٌ

 -------------اهضبء                                                                                                      

 

 ------------تبضيد                                                                                                       

 ضامه تنميل شًد: ايه قسمت تًسط

  اينجانب:                                   نام پدر:                        شواره شناسناهه:                           شغل :   

 ------------------------------------------------------------------------آدرس هحل سكونت:

 ----------------------------------------------------------------------------آدرس هحل كار:

بازپرداخت كليه اقساط تسهيالت اعطائي را هتضاهناً ضوانت      -----------------تلفن هوراه:-----------------تلفن ثابت:

 هي نواين

 -----------اهضاء                                                                                                 

 

 ------------تاريخ                                                                                                  


