
  وام صندوق رفاه دانشجویی قوانین مربوط به دریافت  

  قابل توجه دانشجویان محترم 

  کـد ملـی،   ، فرم مربوط به صندوق رفاه را تکمیل نموده و تمام مشخصـات درخواسـت شـده بـویژه    دو لطفاً  )1

 همچنین مشخصات ضامن را پاسخ دهید و  ورودي تحصیلی، شماره دانشجویی، سال  شماره تماس، رشته

 .تحویل دهید دانشجوییمعاونت فیش حقوقی ضامن را به محضر و کپی آن را به  اصل )2

 .الزم بذکر است جهت ثبت محضري، می بایست ضامن به همراه دانشجو در محضر حضور داشته باشد )3

  :                    داده شودمدارکی که در محضر باید تحویل        

دولتــی کــه در فــرم  فــیش حقــوقی )1

     قید شده است 3شماره  محضري فرم

 فرم تکمیل شده ي مربوط به محضر  )2

 کپی شناسنامه ضامن و دانشجو و اصل آن )3

     هزینه هاي محضري      )4

مـی   1دانشجویی واقع در سـاختمان شـماره    -دفتر معاونت فرهنگیمدارکی که به مسئول       

  بایست تحویل داده شود 

   فرم تکمیل شده  )1

 اصل سند محضري  )2

 ضروریست A4محضري به صورت  کپی سند )3

  کپی شناسنامه ضامن و دانشجو )4

  کپی فیش حقوقی )5

  اسکن کارت دانشجویی پشت و رو  )6

 اسکن کارت ملی پشت و رو  )7

 اسکن شناسنامه دوبرگ اول )8

  حضرياسکن سند م) 9                                                                                                 

  .با مشخصات خود به مسئول مربوطه تحویل فرمائید cdکلیه اسکن ها را در یک 

  :روي پاکت نامه محضر لطفاً مشخصات کامل خود را حتماً قید نمایید: توجه           

  کد ملی) 5و ترم تحصیلی    يورودسال )4شماره تماس   )3رشته تحصیلی  ) 2نام و نام خانوادگی   ) 1  

  .فرمائید )خانم هدایت( لطفاٌ مدارك را به دقت مطالعه  و کامل تحویل دفتر معاونت

      

ــاه   ــندوق رفـــ ــنامه صـــ ــا بخشـــ ــابق بـــ ــه   ، مطـــ ــر کـــ ــرم آخـــ ــجویان تـــ ــالی و دانشـــ ــان و انتقـــ ــجویان میهمـــ      دانشـــ

  .درسی دارند نمی توانند از وام صندوق رفاه استفاده کنند واحد  12 کمتر از        

ماه فرصت خواهید داشت  9قوانین صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، بعد از اعالم آخرین تاریخ فارغ التحصیلی حداکثر تا همچنین طبق 

در غیـر اینصـورت   . جهت دریافت دفتر اقساط به مسـئول وام مراجعـه نمائیـد   % 10و فیش  12سویه حساب و دریافت فرم شماره تا جهت ت

شـایان ذکـر اسـت کلیـه     . ه دیر کرد، موظف به پرداخت کل مبلغ وام به صورت یک جا و نقدي می باشیدعالوه بر مشمولیت به قانون جریم

  .عواقب ناشی از عدم مراجعه فارغ التحصیلی بر عهده دانشجو خواهد بود
  

 -فرهنگـی  دفتر معاونتمسئول به تا تاریخ تعیین شده   را حتمادانشجویان متقاضی موظف می با شند مدارك فوق 

بعد از تاریخ مقرر معـذور   و مؤسسه از پذیرش تقاضاهاو دریافت مدارك د نتحویل ده 1 ساختمان شماره شجوییدان

   .می باشد

  .انجام می گیرد تاریخ مذکور صورت تکمیل بودن ودر ثبت اطالعات دانشجویان در صندوق رفاه فقط در*

  .حویل داده می شودبا مدارکی است که در اسرع وقت  و کامل تاولویت ثبت نام وام *




