
 وام صندوق رفاه دانشجويي قوانين مربوط به دريافت  
 قابل توجه دانشجويان محترم 

 كاد ميا ، ، فرم مربوط به صندوق رفاه را تكميل نموده و تماام مشصاااد دراوا اد  اده باوي هدو لطفاً  (1

 همچنين مشصااد ضامن را پا خ دهيد و  ورودي تحايي ،  ماره دانشجوي ،  ال   ماره تماس، ر ته

 تحويل دهيد. دانشجوي معاوند فيش حقوق  ضامن را به محضر و كپ  آن را به  اصل (2

 الزم بذكر ا د جهد ثبد محضري، م  بايسد ضامن به همراه دانشجو در محضر حضور دا ته با د. (3

 داده شود:                    مداركي كه در محضر بايد تحويل        

دولتاا  كااه در فاارم  فاايش حقااوق  (1

   قيد  ده ا د 3 ماره  محضري فرم

 فرم تكميل  ده ي مربوط به محضر  (2

 كپ   نا نامه ضامن و دانشجو و اصل آن (3

   هزينه هاي محضري      (4

معي  1دانشجويي واقع  در اعامتناش شعناره  -دفتر معاونت فرهنگيمداركي كه به مسئول       

 بايست تحويل داده شود 

  فرم تكميل  ده  (1

 اصل  ند محضري  (2

 ضروريسد A4محضري به صورد  كپ   ند (3

 كپ   نا نامه ضامن و دانشجو  (4
   كپ  فيش حقوق   (5

 پاكد نامه محضر  (6

 

 توجه: روي پاكت نامه محضر لطفاً مشخصات كامل مود را حتناً قيد نناييد:           

 د ملي( ك5و ترم تحصيلي    يوروداال (4(شناره تناس   3( رشته تحصيلي  2( نام و نام مانوادگي   1  

 (و مانم عظيم زاده )مانم هدايت لطفاٌ مدارک را به دقت مطالعه  و كامل تحويل دفتر معاونت     

 .فرمائيد
      

    دانشااااجويان ميهمااااان و انتقااااال  و دانشااااجويان تاااارم آااااار كااااه ، مطاااابا بااااا بصشاااانامه صااااندوق رفاااااه 

 در   دارند نم  توانند از وام صندوق رفاه ا تفاده كنند. واحد  12 كمتر از        

ماه فرصد  9همچنين طبا قوانين صندوق رفاه دانشجوي  وزارد عيوم، بعد از اعالم آارين تاريخ فارغ التحايي  حداكثر تا 

وام  جهاد دريافاد دفتار اقسااط باه مسا ول %11و فيش  12سويه حساب و دريافد فرم  ماره اواهيد دا د تا جهد ت

مراجعه نمائيد. در غير ايناورد عالوه بر مشموليد به قانون جريمه دير كرد، موظف به پردااد كل مبيغ وام به صورد يک 

 جا و نقدي م  با يد.  ايان ذكر ا د كييه عواقب نا   از عدم مراجعه فارغ التحايي  بر عهده دانشجو اواهد بود.
 

 -فرهنگعي دفتعر معاونعتمسعئول بعه تا تاريخ تعيين شده  را حتنافوق  دانشجوياش متقاضي موظف مي با شند مدارک

بعد از تاريخ مقرر معذور معي  و مؤاسه از پذيرش تقاضاهاو دريافت مدارک د نتحويل ده 1 اامتناش شناره دانشجويي

  .باشد

 .گيرد انجام مي تاريخ مذكور صورت تکنيل بودش ودر ثبت اطالعات دانشجوياش در صندوق رفاه فقط در*

 با مداركي اات كه در اارع وقت  و كامل تحويل داده مي شود.اولويت ثبت نام وام *


