
 

به صندوق   ذکر شده  و اخذ امضاهاي درج شده در فرم با ارائه مدارك  ذيل    پس از تكميل فرم    تسويه بدهي شهريه و تبديل به وام دانشجوييجهت        دانشجويان گرامي  

    . عه نمايندراجرفاه دانشجويي م

 تذكرات مهم:  

 فقط چكهاي طرح صياد پذيرفته مي شود . 

   در وجه صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسالمي واحد اصفهان )خوراسگان ( باشد .تاريخ و  چك ضمانت مي بايست  بدون 

 

  .وام تعلق نمي گيرد پژوهش محور ، مهمان و مشروطي دو ترم متوالي به دانشجويان   

 ويان ترم آخر فقط مي توانند از تسهيالت کوتاه مدت استفاده نمايند . دانشج

 

 .مي باشد   تاريخ دريافت وام پس از يكماهتاريخ اولين قسط   

 

   www.khuisf.ac.ir  ،  نمايند   مراجعه  مت قس. 

   کليه  مقاطع تحصيلي        (  درصد  2/ 5) با کارمزد    ميان مدت   و    بدون کارمزد(--قسط  4)تسهيالت کوتاه مدت  نيازجهت دريافت  مدارك مورد

 يتحصيلريه نيمسال بر اساس شه ريال000/000/06تا سقف  ريال  000/000/5از      

  جه   غ  وام در ودرصد مبل  120ادل  ريخ  معتا  ونبد    

 مربوط به ارائه دهنده چك و    

 ريال  000/000/60باالتر از  سقف   

  وجه  لغ  وام دربمرصدد012خ معادل  بدون تاريالف (

 مربوط به ارائه دهنده  چك و    

 یا 
 ضامن دوم : ارائه چك ضمانت (           رائه کسر حقوق        )ضامن اول : ا  ( ب

   به مبلغ    بنام    از    

  و      ، اما  ه نموده اند  ارائحقوق    گواهي كسر  قبلدر نيمسالهاي    دانشجوياني كه  

مي باشد .    

 وق  مربوط به ارائه دهنده  گواهي كسر از حق    

 حقوق نده  گواهي كسر از  مربوط به ارائه ده  

 مبلغ  وام در وجه   درصد    120بدون تاريخ  معادل    

   چك ضمانته   مربوط به ارائه دهند  و    

 

 

 

http://www.khuisf.ac.ir/


 صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي                                                              
  واحد اصفهان )خوراسگان(                                                                                         

 شهريه نيتام تسهيالت فرم درخواست                               

 
   

 : شماره دانشجویي* تاریخ تولد: * نام: *

 رشته:* شماره شناسنامه: * نام خانوادگي:  *

 گرایش:  محل صدور: * نام پدر: *

 مقطع تحصيلي: * كد شهرستان:* :  نزلم فنتل*

 ه تس ناپيو        ه  پيوست * مراه: تلفن ه* تلفن محل کار: 

 درصد  (   5/2ميان مدت )کارمزد                                             کوتاه مدت )بدون کارمزد (                :نوع تسهيالت  *

خت و  ادزپرهد مي شوم نسبت به باعتت ماده از تسهیاله و نحوه استفاطالع کامل از مفاد آئین نام  جويان استفاده مي نمايم باانشه داينجانب که از تسهیالت صندوق رفا

خت ردام پبق اقساطي که دانشگاه آزاد اسالمي تعیین مي نمايد در سررسیدهای مقرر اقدام نمايم و در صورت تخلف از آئین نامه مربوطه و يا عدواريز بدهي خود ط

تعیین و اعالم مي نمايد دانشگاه آزاد اسالمي    هک ني  ت ناشي از آن به میزاراخس  . کلیه بدهي وبه هر علت و..اقساط در سررسیدهای مقرر و يا ترک تحصیل و يا اخراج  

اخت هزينه های متعلقه و مبلغي که بايد پرداخت  پرداز تبديل به دين حال شده و بايستي يکجا پرداخت نمايم. تشخیص دانشگاه آزاد اسالمي درباره وقوع تخلف مدت ب

ولو کرارا از طرف    تحصیلي بعنوان وکیل بالعزل با حق توکیل غیر  وه بر عدم تحويل مدارکال د عآزاد اسالمي مي توان  هانشگتراض است و دا و غیر قابل اعکنم قطعي  

مايد و يا از طريق مراجع قانوني با استفاده ازچك يا يا هر نوع دارائي ديگر اينجانب اقدام نو    انهوصول مطالبات خودش از محل حقوق و مزايای ماهیاينجانب نسبت به  

ضمن متعهد مي گردم در صورت   صادر و کلیه طلب خود را يکجا مطالبه و وصول نمايد. در  ب و ضامن منفردا و يا متضامنا اجرائیهلیه  اينجانبر عواگذاری    سفته های

را به اطالع صن اسرع وقت مراتب  تلفن در  و يا شماره  برسانم.تغییر آدرس  رغ  فايا      اخراج   ،   انصراف   ، انتقال،    دفاع  درصورتو    دوق رفاه دانشجويي 

 تسويه نمايم.به طور يکجا  مانده  اقساط وام خود را    التحصیلي

 آدرس کامل محل سكونت :*
 رنده وام گيامضا                                                                                                                                                                 

 

وضعيت تحصيلي 

به  ------واحد  و به تعداد )عدد(  -------و  واحدهای گذرانده شده  ---------مي باشد  و معدل ترم قبل ----------دانشجوی فوق ترم 

دانشگاه را رعايت     انضباطي و مقررات   انشجوئي د وناتو  شئ تايید مي باشد   روط شده است و  از نظر رفتار و  اخالق  مورد ترم مش ------)حروف( 

                                                      ر کارشناس آموزشي                                          امضاء و مه                                                                                                                         مي نمايد.

 (   طرح جديد)صياد(  چك ق  يا  و کسر حق  ) صادر کننده مشخصات ضامن اول

          تلفن همراه:                                                                                 نام پدر:                                                  نام خانوادگي:            نام:                             

               تلفن منزل :           نت:                                                              وآدرس محل سک 

                                                                                                                                                                                                        تلفن محل کار:                                                                               آدرس محل کار:                               

 (   طرح جديد )صياد (  ) صادر کننده چك مشخصات ضامن دوم

                                                 تلفن همراه:                                                نام پدر:                              نام خانوادگي:                                    نام:                   

 تلفن منزل :                                       آدرس محل سکونت:                                                

                                                                                                                                                                                                          تلفن محل کار:                                                                                      آدرس محل کار:                         

ق و کسرحق و نامه ير در پرداخت اقساط توسط دانشجو، دانشگاه جهت وصول مطالبات خود از طريق چك ضمانترصورت تأخد :من الع ضاتذکر مهم جهت اط

     ( ناسايي معتبر مسترد خواهد شد .. )چك ضمانت بعد از تسويه وام به دانشجو يا ولي دانشجو با ارائه کارت شاقدام خواهد نمود

 به وام بعدي انتقال دهد.ه کامل را بعد از تسويهر وام مدارك ضمانت ، پايان تحصيالت  تا  ه درخواست دانشجوبنا ب از استمج صندوق رفاه دانشجويان 

  ن دومضامشت  ثر انگو اامضاء                                                  ضامن اول                و اثرانگشتامضاء                                               

 قسط      طي                وام شهريه ريال                                                         مبلغ به عدد                                              به حروف     

 

 .                 و مدارک مربوطه به دانشجو پرداخت گردد ضمانت  از اخذپس        از تاريخ                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              انشجوئي   رئیس صندوق رفاه د                                                                                                                                                                   

 

 


