شرايط الزم جهت ردخواست وام كمك اجاره مسكن :
 -1دانشجو مشروط نشده باشد.
 -2دانشجو پروندهي كميته انضباطي نداشته باشد.
 -3مانده تحصيل دانشجو حداقل  2يا  3ترم باشد.
 -4دانشجو غيربومي باشد و اجاره نامه به نام خودش باشد( .قرارداد خوابگاه داشته باشد).
 -5سقف وام براي دانشجويان متاهل  7/000/000ريال و براي دانشجويان مجرد
5/000/000ريال مي باشد .با كارمزد2/5درصدوسقف مدت بازپرداخت 10ماهه مي باشد.

مدارك الزم جهت ارائه به صندوق رفاه:
-1تكميل فرم درخواست وام
-2اصل سند تعهدنامه محضري
-3اصل نامه كسر از حقوق ضامن كارمند
توجه  :نمونه فرمهاي بند 1و2و 3راازپرتال دانشجويي خودتان ،قسمت صندوق رفاه چاپ بگيريد.
-4اصل وتصوير قولنامه بنگاه يا قرارداد خوابگاه كه بنام دانشجو باشد.

تذكرات مهم:
 الزم به ذكر است اگر بابت اخذ وام شهريه ،تعهدنامه محضري و نامه كسر از
حقوق به صندوق ارائه نموده ايد ديگر لزومي به ارائه مجددآنها نمي باشد.
 شرايط ضامن :كارمند رسمي – بازنشسته – قراردادي – پيماني
 تقاضاي دانشجو پس از ارائه به كميته وام بررسي و درصورت موافقت اقدام
خواهد شد.
 شماره حساب بانك ملي كه ذكرمي كنيد به نام خود دانشجوبايستي باشد.

**مهلت ثبت نام از 5932/25/52لغايت  5932/29/92مي باشد**.

شرايط الزم جهت ردخواست وام ازدواج :
-1دانشجو مشروط نشده باشد.
-2دانشجو پروندهي كميته انضباطي نداشته باشد.
-3بيش از يكسال از تاريخ ازدواج نگذشته باشد.
-4دانشجو ترم آخر نباشد (حداقل  2يا  3ترم مانده تحصيل داشته باشد)
-5سقف وام  15/000/000ريال مي باشد با كارمزد  2/5درصد و سقف مدت بازپرداخت  20ماه
مي باشد.

مدارك الزم جهت ارائه به صندوق رفاه:
 -1تكميل فرم درخواست وام .
 -2اصل سند تعهدنامه محضري.
 -3اصل نامه كسر از حقوق ضامن كارمند.
توجه  :نمونه فرمهاي بند 1و2و 3راازپرتال دانشجويي خودتان ،قسمت صندوق رفاه چاپ بگيريد.
-4اصل سندازدواج به همراه كپي از چهار صفحه اول.
-5اصل شناسنامه زوجين به همراه كپي از صفحه اول ودوم.

تذكرات مهم:
 الزم به ذكر است اگر بابت اخذ وام شهريه ،تعهدنامه محضري و نامه كسر از
حقوق به صندوق ارائه نموده ايد ديگر لزومي به ارائه مجددآنها نمي باشد.
 شرايط ضامن :كارمند رسمي – بازنشسته – قراردادي – پيماني
 تقاضاي دانشجو پس از ارائه به كميته وام بررسي و درصورت موافقت اقدام
خواهد شد.
 شماره حساب بانك ملي كه ذكرمي كنيد به نام خود دانشجوبايستي باشد.

**مهلت ثبت نام از 5932/25/52لغايت  5932/29/92مي باشد**.
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شرايط الزم جهت ردخواست وام كمك زهينه ي :
-1دانشجو مشروط نشده باشد.
-2دانشجو پروندهي كميته انضباطي نداشته باشد.
-3مانده تحصيل دانشجو حداقل  2يا  3ترم باشد.
-4سقف وام براي دانشجويان متاهل  6/000/000ريال و براي دانشجويان مجرد 5/000/000
ريال مي باشد .با كارمزد  2/5درصد و سقف مدت بازپرداخت  10ماهه مي باشد.

مدارك الزم جهت ارائه به صندوق رفاه:
-1تكميل فرم درخواست وام
-2اصل سند تعهدنامه محضري
-3اصل نامه كسر از حقوق ضامن كارمند
توجه  :نمونه فرمهاي بند 1و2و 3راازپرتال دانشجويي خودتان ،قسمت صندوق رفاه چاپ بگيريد.

تذكرات مهم:
 الزم به ذكر است اگر بابت اخذ وام شهريه ،تعهدنامه محضري و نامه كسر از
حقوق به صندوق ارائه نموده ايد ديگر لزومي به ارائه مجددآنها نمي باشد.
 شرايط ضامن :كارمند رسمي – بازنشسته – قراردادي – پيماني
 تقاضاي دانشجو پس از ارائه به كميته وام بررسي و درصورت موافقت
اقدام خواهد شد.
 شماره حساب بانك ملي كه ذكرمي كنيد به نام خود دانشجوبايستي باشد.

**مهلت ثبت نام از 5932/25/52لغايت  5932/29/92مي باشد**.

