
وام  تأمین شهریه میان مدت
تأمین شهریهوام جهت پرداخت تسهیالت میان مدت) صندوق رفاه(رفاهی –اطالعیه دایره تسهیالت مالی

هر ورودي هم زمان با انتخاب واحدخود می تواند جهت زمان تشکیل  پرونده
دریافت وام به صندوق رفاه مراجعه نماید 

:شرایط عمومی
م ندارددهی گذشته واب-1
می باشد و بدهی ترم قبل باید تسویه شود جاريپرداخت وام مربوط به نیمسال -2
می باشدترم جاري درصد کل شهریه % 50معادل سقف قرض الحسنه تأمین شهریه -3
.ماهه و بصورت اقساط ماهیانه خواهد بود12مدت زمان بازپرداخت وام مزبور -4
.هریه واریز خواهد شدوام تأمین شهریه مستقیماً به حساب امور ش-5
درصورت داشتن ضامن می توانند از تسهیالت استفاده نماینددانشجویان ترم آخر -6
براي دانشجویانیکه فقط یک ترم مشروط شده باشند در ( دانشجو در طول تحصیل اصالً مشروط نشده باشد -7

).نع استصورت ارائه مدارك معتبر مبنی بر موجه بودن مشروطی و تأیید کمیته وام بالما
دانشجویان متقاضی بدهی جاري به صندوق رفاه نداشته باشند-8
مراجعه نماییدجهت تهیه فرمها به کافی نت سروش -9

دانشجویان ارشد باید قبل از دفاع وام خود را تسویه نمایند-10

:مدارك مورد نیاز
)محل تهیه فرمها کافی نت سروش(تکمیل فرمهاي مربوط به وام مزبور-1
.ضامن از اداره کارگزینی اداره متبوع) یا تعهد اداري(حقوق کسراز گواهی -2
درصد وام 120در وجه صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاسوج به مبلغ حداقل یا سفته ارائه چک -3

درقسمت متعهد نام و نام خانوادگی دانشجو نوشته و امضاء شود و پشت سفته دو امضاء توسط (پرداختی
) ضامن زده شود

جهت تکمیل فرم و مدارك مربـوط بـه وام در صـندوق    همراه با کارت شناسایی مراجعه حضوري ضامن -4
در صورتیکه ضامن دانشجو در یاسوج اقامت نداشته باشد جهت تأییـد فـرم مربوطـه بـه صـندوق رفـاه       ( رفاه 

).دانشگاه محل اقامت مراجعه نماید
گیرندهپی شناسنامه وکارت ملی ضامن و وام ک-5
و آخرین فیش حقوقی کارگزینیم کپی حک-6

) صندوق رفاه(دایره تسھیالت مالی و رفاھی 



وام تامین شهریه کوتاه مدت

مدارك و شرایط  الزم جهت وام کوتاه مدت
هر ورودي هم زمان با انتخاب واحد خودزمان تشکیل پرونده

بدهی گذشته وام ندارد-1
ی نت سروش و تکمیل آن کافدریافت فرم وام کوتاه مدت از-2
کوتاه مدت براي دانشجویان کارشناسی و کاردانی سقف قرض الحسنه -3

ریال می باشد 7,000,000ریال و دانشجویان ارشد 4,000,000
مبلغ وام دریافتی %120چک به میزان -4
.ماهه ازتاریخ وصول و بصورت اقساط ماهیانه می باشد3مدت زمان بازپرداخت وام مزبور -5
.ین شهریه مستقیماً به حساب امور شهریه واریز خواهد شدوام تأم-6
شامل دانشجویان ترم آخر نمی شود -7
براي دانشجویانیکه فقط یک ترم مشروط (دانشجو در طول تحصیل اصال مشروط نشده باشد-8

)شده باشند درصورت ارائه مدارك معتبر مبنی برموجه بودن مشروطی و تایید کمیته وام
بدهی جاري به صندوق نداشته باشنددانشجویان متقاضی -9

دانشجویان ارشد باید قبل از دفاع وام خود را تسویه نمایند-10

) صندوق رفاه(دایره تسھیالت مالی و رفاھی 


