سقف وام فقط  05در صد کل شهریه
باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی
واحد دولت آباد

تاریخ:
شماره دانشجویی:

درخواست تسهیالت قرض الحسنه کوتاه مدت دانشجویان مهرماه 79-79

مقطع تحصیلی:
اینجانب ..............................نام پدر .............................شماره شناسنامه ..............................محل صدور  .......................سال تولد.........................

با مطال عه دقیق آئین نامه اعطای تسهیالت قرض الحسنه صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی

رشته ..............................مقطع

و با آگاهی از اینکه این صندوق صرفاً به منظور کمک به دانشجویان مستعدی که امکانات مالی پرداخت هزینه های تحصیلی خود را ندارند
تشکیل گردید .از آنجائیکه خود را واجد شرایط برای ا خذ قرض می دانم  ،لذا با نهایت صداقت و دقت نسبت به تکمیل این پرسشنامه اقدام
را دارم.

نموده و به منظور تامین بخشی از شهریه تحصیلی تقاضای دریافت وام کوتاه مدت قرض الحسنه به مبلغ
تاریخ و امضاء قرض گیرنده:

توسط متقاضی تکمیل شود

-1وضعیت تاهل :
نام و نام خانوادگی همسر  .............................................. :تعداد اوالد .............................:شغل........................:
متاهل
مجرد
درآمد ماهیانه همسر  ..................................................................... :محل کار همسر ....................................................... :تلفن..........................:
 -2مشخصات پدر:
نام و نام خانوادگی  .......................... :شماره شناسنامه  ........................:سال تولد .....................:شغل ......................:درآمد ماهیانه ...........:تعداد عائله
تحت تکفل............. :آدرس محل کار پدر....................................................................................................... :تلفن
 -3وضعیت مالی:
خانه شخصی

رایگان

مبلغ اجاره ماهیانه

استیجاری

-4منبع تامین مخارج ماهیانه و تحصیل :
خانواده
شخصاً
در صورت اشتغال  :نام سازمان
آدرس محل کار:

بستگان

منابع دیگر...........................
نوع استخدام:
شغل

آیا در حال حاضر از نهاد یا سازمانی کمک هزینه تحصیلی دریافت می دارید.
مبلغ کمک
در صورت پاسخ مثبت  :نام سازمان

درآمد ماهیانه:
تلفن:
خیر

بلی
ریال

 -5آدرس محل سکونت....................................................................................................................................................

تلفن تماس.....................................

آدرس محل کار .... .....................................................................................................................................................................تلفن محل کار...............................
متعهد می شوم تا زمانی که بدهی اینجانب کال واریز نشده تغییرات بعدی آدرس محل کار و سکونت خود را به دانشگاه اعالم دارم.
خیر

قبال از وام های صندوق رفاه استفاده نموده اید؟ بله

نام و نام خانوادگی:
امضاء

شماره چک

مبلغ چک

شماره وام

مبلغ وام

دو نفر معرف که شما را می شناسند نام ببرید:

ردیف نام و نام خانوادگی

تلفن

آدرس
محل کار
منزل
محل کار
منزل

ضامن می بایستی کارمند دولت با ارائه گواهی اشتغال همراه با آخرین برگ واریز حقوق ماهیانه بحساب بانک و یا کاسب با ارائه مجوز کسب معتبر باشد .با
آگاهی از اینکه صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد فقط به دانشجویانی قرض می دهد که برای پرداخت هزینه تحصیلی خود بنیه مالی ندارد .مسئولیت
شرعی و وجدانی خود را در نظر قرار داده ،سپس جدول زیر را تکمیل نماید.

توسط ضامن تکمیل شود

 -6مشخصات ضامن:
اینجانب ........................نام پدر  .........................شماره شناسنامه.......................صادره....................تارخ تولد............شغل........
آدرس محل کار ................................................................................... ............................................................:تلفن.........................
آدرس محل سکونت :شهر ................................................................................................................................تلفن.....................
با قبول شرایط فوق به طور غیرقابل فسخ بازپرداخت اقساط قرض الحسنه برادر /خواهر........................................
را تضمین نموده که در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر راساً اقساط تسهیالت مزبور را پرداخت نماید.
تاریخ و امضاء ضامن:
کد ملی ضامن

شود

توسط اداره آموزش تکمیل

 -7وضعیت تحصیلی:

عنوان رشته
شماره دانشجویی:
تعداد واحدهای گذرانده شده:
تحصیلی

مقطع تحصیلی
معدل کل

نام و نام خانوادگی:

نیمسال اول دوم سال
ترم
تعداد ترم های مشروط

کارشناس آموزش

شود

انضباطی
تکمیل

توسط دبیر کمیته

 -8وضعیت اخالقی

دانشجو از نظر رفتار و اخالق مورد تائید می باشد و شئون دانشجوئی و مقررات انضباطی دانشگاه را رعایت می نماید.

نام و نام خانوادگی:

جواد دانادل

دبیر کمیته انضباطی

رفاه

تکیمیل شود

صندوق

توسط
مسئول

-9نظریه مسئول صندوق رفاه:

با پرداخت وام دانشجو موافقت می گردد.
نام و نام خانوادگی :زهرا لقمانی

مسئول صندوق رفاه دانشجویی

توسط معاونت نظریه کمیته قرض
تکمیل شود
الحسنه

-01نظریه معاونت اداری و مالی:

با پرداخت وام دانشجو موافقت می گردد.
نام و نام خانوادگی :دکتر رحمان ساعدی

معاونت اداری و مالی

کمیته اعطای تسهیالت قرض الحسنه صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
 -00در جلسه مورخ
ریال (عددی)
ریال (حروفی)
دولت آباد  ،مطرح گردیده و کمیته با اعطای مبلغ
به عنوان قرض الحسنه شهریه تحصیلی کوتاه مدت موافقت دارد.
محل امضای اعضاء کمیته:
-3معاونت آموزشی و دانشجویی
-2معاونت اداری و مالی
- 0رئیس صندوق رفاه دانشجویی

توضیح :چنانچه کمیته با اعطاء وام موافقت ننماید علت ذیالً اعالم دارد.
علت عدم موافقت

بسمه تعالي
صندوق رفاه دانشجويان
فرم تعهدنامه تسهيالت كوتاه مدت صندوق رفاه دانشجويان
اين قرارداد بين دانشگاه آزاد اسـالمي واحد دولت آباد ( به نمايندگي صـندوق رفاه دانشجويان ) از يك طـرف و دانشجـوي فـوق
كه در اين قرارداد قرض گيرنده ناميده مي شود  ،از طرف ديگر منعقد گرديد  1.ـ چنانچه قرض گيرنده در پرداخت وام خود در
سررسيد فوق تاخير نمايد  ،ساليانه به مبناي

درصد مبلـغ قسـط معـوق به صـندوق جريـمه عدم ايفاي تعهد بر ذمه قرض گيرنده

تعلق مي گيرد كه متعهد گرديد به صندوق رفاه بپردازد  2.ـ چنانچه قرض گيرنده در تاديه اقساط باز پرداخت قرض الحسنه بيش از 11
روز تاخــير نمايد و با حسب تشخيـص دانشـگاه خالف اظـهارات قرض گيرنده و يا عدم ايفاي تعهدات وي به شرح اين قرارداد معلوم
شود  ،صندوق رفـاه دانشگاه حـق دارد اين قرارداد را فسخ نمايد  .در اين صـورت دـين موجل قرض گيرنده تبديل به دين حال
شده و ساليانه مبلغي معـادل

درصـد قـرض الـحسنه دريافتي به عنوان وجه التزام و جريـمه عدم ايفـاي تعهد از تاريخ دريافت

قرض الحسنه تا روز وصـول طلب صندوق رفاه بر ذمه قرض گيرنده تعلق مي گيرد كه متعهد گرديد به صندوق رفاه دانشگاه بپردازد .
 3ـ ضامن استرداد قرض الحسنه موضوع اين قرارداد را منفردا و متضــامنا با قـرض گيرنده تعهد و تضمين نمود به اين ترتيـب كه در
صورت عـدم ايفاي تعهدات قرض گيرنده به شـرح اين قـرارداد حسب تشخـيص صندوق رفـاه دانشگاه به محـض اعالم صـندوق
مطالبات ناشي از قرارداد را اعم از اصل و جرائم و خسارات در وجه صندوق بپردازد  4.ـ اين قرارداد حسب موافـقت طرفين
مـتعاقدين مطابق مـاده واحده قـانون اصـالح مـاده  11قانون عملـيات بانكـي بدون ربا مـصوب  51/12/11مجلس شوراي اسالمي
ايران در حكم اسناد رسمي و الزم االجــرا بوده و اجـراي آن تابـع مـفاد آئين نامه اجراي اسناد رسـمي الزم االجرا مي باشد و قرض
گيرنده و ضامن اقرار و اعتراف مي نمايد كه نسبت به مفاد و منـدرجات و شرايط قرارداد وقـوف كامل داشته و با علم و اطالع از
تعهدات موضوع قرارداد با تفاهم و تراضي كامل دانشگاه نسبـت بـه انعـقاد و امضاء آن اقـدام نموده و در مقـام اجراي آن هيچـگونه
اختالفي با دانشـگاه آزاد اسالمي ندارند و در صورت تخلف قرض گيرنده از مفاد قرارداد حاضر صندوق رفـاه دانشگاه مي توانـد
جهت وصول حـقوق و مطالـبات خود از طريق مراجـع دادگستري يا ادارات ثبت اجـرائيه صادر و عمليات اجـرائي را برابر مـقـررات
و قـوانين مـربوطـه تا وصـول تـمامي حقوق و مطالــبات خود تعقيب نمايد  .تشخيص دانشگاه در مورد تخلف قرض گيرنده از مفاد
قرارداد و ميزان مطالبات صندوق مـورد قبول نامبردگان بوده و آنـان با امـضاي اين قرارداد هرگونه ايراد و اعتراضي را از خود سلب
و ساقط نمودند .
اين قرارداد در تاريخ

در صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسالمي دولت آباد به امضاء رسيد %
امضاء قرض گيرنده

امضاء مسئول صندوق رفاه دانشجويان
اين قسمت در موقع تسويه حساب توسط دانشجو تكميل شود.

چك ضمانت وام در تاريخ .....................................

تحويل اينجانب

..............................................................

به شماره دانشجوئي  ...................................................گرديد .
امضاء دانشجو

مدارک مورد نیازجهت وام دانشجویی

 -1تکمیل فرم های پیوست
شرایط ضامن  :ضامن باید کارمند رسمی دولت یا بازنشسته و یا کاسب باشد در صورتی بازنشسته بودن گواهی کسر اقساط از محل کار
الزامی می باشد و در صورت کاسب بودن ارائه اصل و کپی پروانه کسب و کپی کارت ملی ضروری است  .اصل پروانه کسب در هنگام
برابر بودن با کپی آن برگردانده می شود.
 -2پرداخت شهریه ثابت توسط دانشجو
 -3وام فقط به شهریه متغیر تعلق می گیرد مشروط بر این که از  05درصد کل شهریه بیشتر نشود.
 -4چک حتما باید  25درصد بیشتر از مبلغ وام باشد.
 -0چک حتما باید بانکی ( بانک های ملی  ،ملت  ،سپه  ،صادرات  ،مسکن  ،رفاه وکشاورزی ) و در وجه صندوق رفاه دانشگاه آزاد
اسالمی واحد دولت آباد باشد.
 -6حضور ضامن در صندوق رفاه الزامی می باشد در غیر این صورت گواهی تائید امضا از محل کار یا بانک یا صندوق رفاه شهرستان
ضروری است
 -7کارمزد وام ها  2/0درصد می باشد .
 -8جدول وام ها به شرح ذیل می باشد.
مبلغ حداکثر وام قابل پرداخت

مقطع تحصیلی

سررسید اقساط

کارشناسی ارشد

 15/555/555ریال

 50/12/1ـ  56/1/1ـ 56/52/1ـ  56/53/1ـ 56/54/1

رشته های کارشناسی پیوسته به جز

 7/555/555ریال

 50/12/1ـ  56/1/1ـ 56/52/1ـ  56/53/1ـ 56/54/1

معماری
کارشناسی معماری

 8/555/555ریال

 50/12/1ـ  56/1/1ـ 56/52/1ـ  56/53/1ـ 56/54/1

رشته های کارشناسی ناپیوسته غیر

 8/555/555ریال

 50/12/1ـ  56/1/1ـ 56/52/1ـ  56/53/1ـ 56/54/1

معماری
رشته های کارشناسی ناپیوسته

 5/555/555ریال

 50/12/1ـ  56/1/1ـ 56/52/1ـ  56/53/1ـ 56/54/1

معماری
رشته های کاردانی غیر معماری

 0/555/555ریال

 50/12/1ـ  56/1/1ـ 56/52/1ـ  56/53/1ـ 56/54/1

رشته های کاردانی معماری

 6/555/555ریال

 50/12/1ـ  56/1/1ـ 56/52/1ـ  56/53/1ـ 56/54/1

 -5باز پرداخت وام های پرداختی از اول اسفند ماه می باشد و جهت پرداخت به پورتال دانشجویی و سپس به منوی صندوق رفاه مراجعه و
گزینه پرداخت اینترنتی اقساط را انتخاب نمایید  .دقت نمایید که اشتباها به امور شهریه واریز ننمائید.
-15خوش حسابی در تقسیط و وام های تامین شهریه از شرایط اصلی پرداخت وام می باشد

