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 آزاد اسالمي  دستورالعمل نحوه پرداخت تسهيالت قرض الحسنه )شهريه( به دانشجويان دانشگاه               

 

 شرايط عمومي 

 الف( دارا بودن اولويت نياز مالی حسب تشخيص معاونت . 

 ب(  سپردن تعهد محضری با ضامن معتبر قبل از دريافت وام . 

 شرايط آموزشي وام گيرندگان

 ج( ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی )به عنوان دانشجوی تمام وقت( 

 و صرفاً در سنوات مجاز به تحصيل می تواند درخواست نمايد. د( دانشج

 

 مراحل ،  مدارك و   مبلغ تسهيالت قرض الحسنه  

مدت   بلند وام قسمت   صندوق رفاهالف ( مراجعه به سايت دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان )خوراسگان( قسمت  

 وزارت بهداشت )بعد تحصیل(

 رفته شدن تقاضا : ب ( ارائه مدارك ذيل در صورت پذي

 اصل و كپی كارت ملی دانشجو و ضامن  

 اصل و كپی شناسنامه دانشجو و ضامن  

 اصل و كپی كارت دانشجويی 

 اصل سند تعهد محضری با ضامن معتبر )مطابق با فرم ارائه شده در سايت ( 

 تصوير حكم استخدامی ضامن )كاركنان رسمی و پيمانی (  

 مندان بازنشسته ( تصوير حكم بازنشستگی ضامن ) كار

 آخرين فيش حقوقی ضامن 

 

 

 ج( مبلغ تسهیالت قرض الحسنه شهريه :  

ريال در چهارنوبت . هر نوبت حداكثر مبلغ    50/ 000/ 000تا مبلغ  كاردانی و كارشناسی ناپيوسته دورهدانشجويان 

 ريال  500/12/ 000

  000/000/20، هر نوبت حداكثر مبلغ هشت نوبت ريال در  100/ 000/ 000تا مبلغ كارشناسی پيوسته دانشجويان دوره 

 ريال 

، هر نوبت حداكثر مبلغ  چهار نوبت ريال در   000/160/ 000تا مبلغ كارشناسی ارشد ناپيوسته دانشجويان دوره 

 ريال   000/40/ 000

 ريال  000/50/ 000، هر نوبت حداكثر مبلغ هشت نوبت ريال در  200/ 000/000تا مبلغ دكتری دانشجويان دوره 

 000/50/ 000غ ، هر نوبت حداكثر مبلشش نوبت ريال در   000/000/300تا مبلغ دكتری تخصصی دانشجويان دوره 

 



 ساير مقررات 

 الف ( وام مصوب به حسابی كه رييس واحد بابت شهريه دانشجو كتباً اعالم می نمايد واريز می گردد .

 محاسبه  می گردد .  %4ب (  تسهيالت قرض الحسنه شهريه همراه با كارمزد  

رعايت زمان بندی بازپرداخت تسهيالت مورد  ج(  بازپرداخت تسهيالت اعطايی تابع ضوابط مربوطه بوده و دانشجو موظف به 

 نظر می باشد . 

د( پرداخت وام با ارايه درخواست دانشجو در فرم مخصوص پس از تاييد امور آموزشی و معاونت از طريق صندوق انجام می  

 شود .

 تسويه گردد . ه(  در صورت انصراف ، اخراج و ترك تحصيل تسهيالت مذكور می بايست همراه با كارمزد به صورت يكجا
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 تاريخ:
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 شماره ملي: نام :                               نام خانوادگي:                               محل صدور:                              

 تاريخ تولد :                     نام پدر :                          شماره شناسنامه: 

 شغل ولي دانشجو:                             شغل همسر دانشجو:                  متاهل       وضعيت تاهل:مجرد  

 (   تعداد فرزندان تحت تكفل:...........    از كار افتادگي همسر      تاركه م     همسر شهيد     )فوت همسر    زن     جنسيت: مرد  

 آدرس محل سكونت : 

                               تلفن ثابت :                                                 تلفن همراه:                                    كدپستي ده رقمي :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع دوره :               دانشگاه محل تحصيل:                                       دانشكده:                          رشته تحصيلي:                      

 مهمان     انتقالي      ضعيت دانشجو: عادي  مقطع تحصيلي:                             شماره دانشجويي:                              و

 خير     بورسيه : بلي            خير      سال ورود به دانشگاه:                          نيمسال ورود:                                  شاغل :بلي 

 دانشگاه مبدا)مخصوص دانشجويان مهمان و انتقالي(:  

 شماره دانشجويي دانشگاه مبدا:                                                                تاريخ شروع:     

 

 

 

 

 

                               

نيمسال قبل: تعداد واحد نيمسال جاري:                                       تعداد واحد گذرانده:                                    معدل دو 

 

 

 

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

نمايم و پس از آن نيز حق  اين اطالعات مشاهده و اثبات گردد، كليه وجوه دريافتي را با  احتساب هزينه هاي مربوط به صورت يكجا به صندوق رفاه دانشجويان پرداخت 

 استفاده از وام و يا تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان را نخواهم داشت. 

 نام و امضا دانشجو:                                                                                                 

                                               تاريخ:                                                                                                                  

 

 

 

 محاسبه مي گردد )طول محاسبه از زمان دريافت تا زمان پرداخت وام(   %4شهريه همراه با كارمزد تسهيالت قرض الحسنه   -1

 ماه بعد از پايان تحصيل مي باشد.  6زمان شروع اقساط  -2

 در صورت انصراف ، اخراج و ترك تحصيل وام شهريه مي بايست همراه با كارمزد پرداخت گردد. -3

 ارائه به مركز: تصوير شناسنامه، كارت دانشجويي، كپي كارت مليمدارك مورد نياز جهت  -4

 

 

 

 

 

 



موظف به تنظيم مجدد سند می   تسهيالتدم مطابقت سند تنظيم شده با نمونه فرم ، برای دريافت اين فرم بايستی در يكی از دفاتر اسناد رسمی به طور دقيق و درج همه موارد به صورت خوانا تنظيم و به ثبت برسد . بديهی است در صورت ع

 باشيد . 

 يافت از صندوق رفاه (( ))تعهد نامه مخصوص بازپرداخت تسهيالت در

 متعهد                           

 خانم / آقا  1

 نام پدر: نام خانوادگی:  نام: شماره ملی:

 شماره تلفن: محل صدور شناسنامه: شماره شناسنامه: تاریخ تولد:

 کدپستی   نشانی: 

 مقطع :                     دوره :                شماره سریال شناسنامه:                  تلفن همراه:   توضیحات :دانشجوی دانشگاه /دانشکده :                 رشته :           

 متعهد له                                    

 صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت 1

شناسه ملی 

 :14002856168 

 نوع شخص حقوقی : دولتی  بهداشت نام شخص حقوقی :صندوق رفاه دانشجویان وزارت 

 84212000تلفن:  محل ثبت: تهران  ه 401/ت/ 29944شماره ثبت:    1373/ 11/ 02تاریخ ثبت:
 1593633543کدپستی: 15815/ 1313صندوق پستی 1605نشانی : خیابان ولیعصر )عج(،باالتر از خیابان آیت ا...طالقانی،نبش کوچه گیالن،پالک  

 ضامن                                                                           

 خانم / آقا  1

 نام پدر: نام خانوادگی:  نام: شماره ملی:

 شماره تلفن: محل صدور شناسنامه: شماره شناسنامه: تاریخ تولد:

 کدپستی   نشانی: 

 کار(:                              شماره تلفن همراه:                                            شماره سریال شناسنامه:توضیحات :شاغل در )نام محل کارو شهرستان محل 

 شعبه :                                    کدبانک:                    به شماره حکم کارگزینی :                         دارنده شماره حساب بانکی:                                در بانک :            

 به نشانی )محل کار(:

پرداخت می  كه از تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان ، وام شهريه ،خوابگاه ويا هرگونه تسهيالتی كه ازمنابع اعطايی اشخاص حقيقی يا حقوقی توسط صندوق -متعهد

رالعمل  نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهيالت مذكور و نيز نحوه محاسبه كارمزد مورد مطالبه صندوق رفاه دانشجويان كامالً  گردد ، استفاده نموده و از مفاد دستو

و  عالم فراغت از تحصيل مطلع می باشم .ضمن عقد خارج الزم متعهد می شوم بالفاصله پس از اتمام سنوات مجازمندرج در آيين نامه نحوه استفاده از تسهيالت و يا ا

اطالع يافته  و بدهی خود    يا قبل از دريافت هر نوع گواهی تحصيلی ، ضمن مراجعه به اداره رفاه دانشگاه ، از ميزان بدهی تاييد شده از سوی صندوق رفاه دانشجويان

تعهد می شوم ، در صورت عدم فراغت از  را مطابق تاريخ سررسيد هر قسط و طبق قوانين و دستورالعمل های صندوق رفاه دانشجويان پرداخت نمايم  . همچنين م

رت يكجا مسترد نمايم. تحصيل ) انصراف ، ترك تحصيل يا اخراج ( ، و نيز در صورت تاخير بيش از سه بارمتوالی در بازپرداخت اقساط،كليه وجوه دريافتی را به صو

رت تاخير تاديه كه صندوق رفاه دانشجويان بصورت روزشمار محاسبه و  همچنين متعهد ميشوم در صورت تاخير دربازپرداخت اقساط،بدهی خودرا به انضمام خسا

ی مز طريق دفترخانه اسنادرس اعالم مينمايد به صندوق مسترد نمايم. تاخير در بازپرداخت بيش از مهلت مقرر كليه ديون را به دين حال تبديل نموده و صندوق ميتواند ا

ينجانب و وصول اصل و كارمزد و خسارت تاخير دير كرد و هزينه های ناشی از اقدام قانونی را به هرميزانی راساً تنظيم كننده سند نسبت به صدور اجراييه عليه ا

ات خود ازكليه شيوه ها و  تشخيص و به دفترخانه، اعالم و اقدام نمايد. همچنين صندوق رفاه دانشجويان اجازه و اختيارتام و بدون قيد و شرط دارد برای وصول مطالب 

تبط استفاده نمايد.  ارهايی كه صالح بداند،خصوصاً استفاده از اطالعات موجودوذخيره شده در مراكز و پايگاه های اطالع رسانی كشور و ساير مراكز مشابه و مرراهك

 شجويان اطالع دهم . همچنين متعهد می گردم چنانچه نشانی و شماره تلفن خود را تغيير دادم مراتب را فوراً به اين دفترخانه و صندوق رفاه دان

ه تسهيالتی كه از  با اطالع كامل از تعهداتی كه متعهد فوق الذكر اين سند بابت دريافت تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان ، وام شهريه، خوابگاه و يا هر گون -ضامن

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی دارد و در اين    منابع اعطايی اشخاص حقيقی يا حقوقی توسط صندوق پرداخت می گردد، در قبال صندوق رفاه دانشجويان

ه محض اعالم و تعهدنامه ملزم به بازپرداخت آن گرديده ، ضمن عقد خارج الزم متعهد و ملتزم می شوم كه چنانچه نامبرده خالف مقررات مذكور عمل كند ، ب

ا بدون اعتراض تأديه نمايم . مسؤوليت ضامن و متعهد در برابر صندوق رفاه تشخيص صندوق رفاه دانشجويان كليه بدهی متعهد فوق و مطالبات آن صندوق ر

د و به هر حال تشخيص دانشجويان تضامنی است و صندوق مزبور می تواند برای هر يك از نامبردگان و يا در آن واحد برای هر دوی آنها تقاضای صدور اجراييه نماي

.  و اعالم صندوق رفاه دانشجويان به دفترخانه ن سبت به ميزان بدهی جهت صدور اجراييه برای متعهد و ضامن قاطع و الزم االجرا بوده و غيرقابل اعتراض است 

كليه شيوه ها و  همچنين ضامن به موجب اين تعهدنامه به صندوق رفاه دانشجويان اجازه و اختيار تام و بدون قيد و شرط می دهد برای وصول مطالبات خود از  

 اده نمايد ح بداند ، خصوصاً استفاده از اطالعات موجود و ذخيره شده در مراكز و پايگاه های اطالع رسانی كشور و ساير مراكز مشابه و مرتبط استفراهكارهايی كه صال

 ( در صورت فوت ضامن ، متعهد ملزم به معرفی ضامن جديد می باشد .1تذكر )

 

 امضای متعهد                                                    امضای ضامن                                                                                                         

 مدارك الزم جهت ارايه به صندوق رفاه دانشجويی دانشگاه : 

 اصل سند تعهد نامه تنظيمی در يكی از دفاتر اسناد رسمی كشور  -1

 تصوير حكم بازنشستگی كارمندان بازنشسته  –ی )كاركنان رسمی و پيمانی ( تصوير حكم استخدام -2

 14002856168شناسه ملی صندوق :  -3

 


