بسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسالمي
مركز بين المللي تحصيالت تکميلي بندر انزلي
مقررات دريافت وام از صندوق رفا دانشجويي وزارت علوم تحقيقات و فناوري
به منظور ايجاد زمينه هاي الزم جهت رشد استعداد ها و كمك به ارتقاء وضعيت تحصيلي و رفاهي دانشجويان مستعد ،صندوق رفاه دانشجويي در سال
 1353با هدف اعطاي وام و كمك هزينه تحصيلي آغاز به كار كرد و هر ساله بنا به بودجه اختصاص يافته از سوي دولت تسهيالت مالي با ميزان و نحوه بازپرداخت
مشخص به دانشجويان دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي واگذار ميکند و در حال حاضر ،مبلغ تسهيالت براي دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد ده ميليون ريال در
سه ترم تحصيلي و براي دكتري تخصصي بيست و پنج ميليون ريال در شش ترم تحصيلي در نظر گرفته شده است.
شرايط عمومي :
-

اين تسهيالت در ترم هاي اول و آخر تحصيلي به دانشجويان تعلق نميگيرد.

-

دانشجو بايستي در نيمسال قبل مشروط نشده باشد.

-

رعايت شئونات دانشجويي و مقررات انضباطي دانشجويي و نداشتن سابقه سوء انضباطي .

-

معرفي يك نفر ضامن كارمند شاغل به كار رسمي و يا پيماني در ادارات دولتي (بغير ازافراد بازنشسته ).

-

كارمزد وام فوق طبق مصوبه چهار درصد ميباشد.

مدارك مورد نياز دانشجو:
 – 1پر كردن برگه درخواست وام شهريه ( فرم شماره  )20و مشخصات دانشجويان متقاضي دريافت وام و تسهيالت رفاهي (فرم شماره . )21
 – 2پر نمودن تعهدنامه در دفترخانه اسناد رسمي ( فرم شماره ) 3
 – 3تصوير كارت دانشجويي ( در صورت نداشتن كارت دانشجويي  ،تصوير آخرين برگه انتخاب واحد )
 – 4تصوير كارت ملي (پشت و رو )
 – 5تصوير از تمامي صفحات شناسنامه دانشجو
مدارك مورد نياز ضامن :
 – 1تصوير كارت ملي (پشت و رو )
 - 2تصوير از تمامي صفحات شناسنامه
 – 3فتوكپي حکم استخدامي كاركنان شاغل دولت ( كاركنان رسمي و پيماني ) بغير از افراد بازنشسته ( فيش حقوقي مورد تأييد نميباشد )
توجه  - 1 :دانشجوياني كه قبال از وام صندوق رفا دانشجويي ( قابل پرداخت پس از فراغت از تحصيل ) استفاده كرده اند  ،جهت دريافت مجدد وام با صندوق رفاه
دانشجويي مركز هماهنگي نمايند  - 2 .اصل كارت ملي و شناسنامه ضامن و دانشجو در زمان مراجعه به دفتر خانه همراه باشد.
نحوه بازپرداخت وام :
-

زمان شروع اقساط  9ماه بعد از پايان تحصيل مي باشد ( براي آقايان در صورت مشمول بودن طول مدت خدمت وظيفه عمومي در زمان آغاز باز پرداخت
محاسبه مي گردد )

-

دانشجويان در هنگام فراغت از تحصيل ( تسويه حساب )  % 10از كل وام دريافتي را مي بايست پرداخت نمايد .

-

دانشجويان در صورت انصراف از تحصيل  ،اخراج آموزشي و يا ترك تحصيل بايد كل مبلغ وام دريافتي را به همراه كارمزد پرداخت نمايند .

-

اقساط وام در زمان سر رسيد تعيين شده در تمامي شعب بانك تجارت قابل پرداخت است و ذينفع پس از پايان اقساط وام فيش هاي پرداختي را به صندوق
رفا دانشجويي مركز ارائه مي نمايد تا تسويه حساب وي در سامانه صندوق ثبت شود.

