اداره صندوق رفاه دانشجوئی
با سالم و ضمن آرزوي موفقيت به شما دانشجوي گرامی  ،بدینوسيله آغاز مرحله درخواست وام کوتاه

مدت (تقسيط) براي ثبت نام نيمسال اول  9398-9399از تاریخ  9398/60/60اعالم می گردد  .الزم
به ذکر می باشد پس از اتمام اعتبار  ،به درخواستهاي بعدي ترتيب اثر داده نخواهد شد .
 -9دانشجویان ورودي جدید(پذیرش ترم اول سال  ، 98دانشجویان مهمان و دانشجویان تحت
پوشش بنياد) مجازبه استفاده از وام کوتاه مدت(تقسيط) نمی باشند.
 -2دانشجویانی که در نيمسال هاي گذشته از وام کوتاه مدت (تقسيط) استفاده نموده اند ،
می توانند بدون ارائه سفته و بدون مراجعه حضوري  ،در قسمت دریافت و پرداخت تسهيالت
صندوق رفاه دانشجوئی () enroll.azad.ac.irمجدداً از وام کوتاه مدت تقسيط استفاده
نمایند.
 -3دانشجویانی که بدهی اقساط معوق دارند مجاز به ثبت نام ودرخواست وام کوتاه مدت
(تقسيط) نخواهند بود و می بایست قبل از ثبت نام ویا تقسيط (حداکثر تا تاریخ ،)9398/60/60
کليه بدهی اقساط معوق خود را پرداخت نمایند .اقساط معوق وام ویا بدهی تقسيط
از طریق سایت  enroll.azad.ac.irدر قسمت دریافت و پرداخت تسهيالت صندوق رفاه
قابل واریز می باشد.
 -4دانشجویانی که براي اولين بار تمایل به استفاده از وام کوتاه مدت(تقسيط) دارند  ،قبل از
ثبت نام با به همراه داشتن سفته (حداکثر در دو برگ) به صندوق رفاه دانشجوئی دانشکده
مراجعه نمایند(.لطفاً سفته هاي خود را در حضور مسئول مربوطه تکميل نمایيد).

کارشناسی مبلغ  26،666،666ریال سفته وکارشناسی ارشد  06،666،666ریال سفته و
دانشجویان مقطع دکتری  966/666/666ریال سفته
(هر گونه خط خوردگی سفته را باطل می کند از نوشتن تاریخ ومبلغ روي سفته جدا خودداري نمائيد)

** -دانشجویان ترم آخرجهت استفاده از تقسيط عالوه بر ارائه سفته به مبلغ  %021مبلغ
درخواست وام ارائه گواهي کسراز حقوق از ضامن ایشان نيز الزامي مي باشد.

شرایط اخذ انواع تسهيالت وام دانشجویي(غير از تقسيط)
دانشجویان متقاضي مي توانند جهت درخواست انواع وام به صنندو راناد دانشن دد
مراجعه نمایند وارم درخواست را ت ميل نمایند .

-1شهریه ميان مدت  :نصف علي الحساب شهریه (متغير وثابت )
بصورتي که نصف شهریه علي الحساب اعالمي ابتداي ترم وماندد آن طي  11قسط باید
تسویه گردد .

-2اجارد مس ن مجرد  001110111ریال اقط دانشجویان غيربومي
 – 1ترم اول نباشد  -2بيشتر از یک ترم مشروط نشدد باشد – 3ارم تعهد نامه مشروطي در صورت مشروط
شدن  -4مش ل انضباطي نداشته باشد  -0اگر ترم آخر باشد وام او در  0قسط محاسبه خواهد شد و در
صورت اارغ التحصيل شدن باید تسویه کامل نماید  -6معدل دانشجو نباید کمتر از  12باشد  -7به دانشجویان
غير بومي اعطا ميگردد  -8اجارد نامه مي بایست متعلق به تهران و یا حومه باشد  -9اجارد نامه مي بایست به
نام دانشجو باشد

-3اجارد مس ن متاهل 701110111ریال اقط دانشجویان غيربومي
 – 1ترم اول نباشد  -2بيشتر از یک ترم مشروط نشدد باشد – 3ارم تعهد نامه مشروطي در صورت مشروط
شدن  -4مش ل انضباطي نداشته باشد  -0اگر ترم آخر باشد وام او در  0قسط محاسبه خواهد شد و در
صورت اارغ التحصيل شدن باید تسویه کامل نماید  -6معدل دانشجو نباید کمتر از  12باشد  -7به دانشجویان
غير بومي اعطا ميگردد  -8اجارد نامه مي بایست متعلق به تهران و یا حومه باشد  -9اجارد نامه مي بایست به
نام دانشجو باشد .

-4هزینه تحصيلي مجرد 001110111ریال
 – 1ترم اول نباشد  -2بيشتر از یک ترم مشروط نشدد باشد – 3ارم تعهد نامه مشروطي در صورت مشروط
شدن  -4مش ل انضباطي نداشته باشد  -0اگر ترم آخر باشد وام او در  0قسط محاسبه خواهد شد و در
صورت اارغ التحصيل شدن باید تسویه کامل نماید  -6معدل دانشجو نباید کمتر از  12باشد .

-0هزینه تحصيلي متاهل 601110111:ریال
 – 1ترم اول نباشد  -2بيشتر از یک ترم مشروط نشدد باشد – 3ارم تعهد نامه مشروطي در صورت مشروط
شدن  -4مش ل انضباطي نداشته باشد  -0اگر ترم آخر باشد وام او در  0قسط محاسبه خواهد شد و در
صورت اارغ التحصيل شدن باید تسویه کامل نماید  -6معدل دانشجو نباید کمتر از  12باشد .

-6وام ازدواج تحصيلي 1001110111:ریال
 -1ترم اول نباشد -2بيشتر از یک ترم مشروط نشدد باشد  – 3ارم تعهد نامه مشروطي در صورت مشروط
شدن  -4دانشجو اقط یک بار مجاز به دریاات این وام مي باشد-0ازتاریخ عقد نامه بيشتر از ی سال
نگذشته باشد .

-7شهریه بلندمدت (حين تحصيل )  :نصف شهریه (متغير وثابت )
 -2بصورتي که نصف شهریه علي الحساب اعالمي ابتداي ترم وماندد آن طي  21قسط
در حين تحصيل باید تسویه گردد .

دانشجویاني که بدهي تقسيط ویا وام دانشجویي دارند بایستي نسبت به تسویه بدهي کامل خود اقدام نماینددر غيراینصورت هيچ گونه اقدامي صورت نمي پذیرد.
 دانشجویان ارشد که اقط تمدید پروژد دارند و دانشجویان دکتري که اقط آزمون جامع دارند مشمول دریااتوام نمي باشند .
 دانشجویان بعد از انتخاب واحد و ثبت نام قطعي (پس از پایان حذف و اضااه ) مي توانند جهت درخواستوام به صندو رااد دانش دد مراجعه نمایند .
هنگام امضاي ارمها حضور ضامن و دانشجو در صندو رااد دانشجویان الزامي مي باشد .

مدارک مورد نياز وام دانشجویي
-1اصل وکپي شناسنامه صفحه اول ودوم واصل و کپي کارت ملي وام گيرندد (2سري)
-2اصل وکپي شناسنامه و کارت ملي ضامن (2سري)
 -3گواهي کسر از حقو به نام (صندو رااد دانشجویي دانشگاد آزاداسالمي واحد تهران جنوب) ضامن باید
کارمند رسمي یا پيماني دولت باشد.
-4کپي آخرین ايش حقوقي یا کپي ح م کارگزیني (2سري)
 -0چک چ اوک (سيستم صياد) معادل 121%مبلغ وام دریااتي (به اضااه  2سري کپي از چک )
چک او بدون تاریخ و بدون خط خوردگي در وجه صندو رااد دانشجویان دانشگاد آزاد اسالمي واحد
تهران جنوب باشد و حواله کرد چک خط خوردد باشد  .چنانچه چک متعلق به ضامن نباشد  ،پشت چک
توسط ضامن امضاء گردد و درصورتي که چک متعلق به ضامن است پشت چک توسط دانشجو امضاء
گردد(مشخصات دانشجو و صاحب حساب به همراد شمارد تلفن پشت چک نوشته شود).
 -6آخرین قبض تلفن
-7امضاء ارم درخواست وام بعداز ارائه مدارک (2سري )
-8براي وام ازدواج = مدارک او  +کپي از  4صفحه اول عقد نامه ( 2سري)

