
 

 باسمه تعالی

 مقطع کارشناسیقابل توجه کلیه دانشجویان محترم    

دانشجویان محترمی که متقاضی وام دانشجویی از صندوق رفاه دانشجویی   

می باشند ضمن ثبت نام در صندوق رفاه دانشجویی)پورتال دانشجویی(  

به امور دانشجویی جهت بارگذاری   79 /10/01مدارک الزم را تا تاریخ 

 . دهندتحویل 

 سال تحصیلی اولنکته :  دانشجوی متقاضی نباید در ترم 

 مشروط شده باشد. 0379 - 0378

 )برای کلیه ی وامها( مدارک عمومی -الف

 ( تعهد نامه محضری)همراه با تصویر کارت ملی و حکم کارگزینی ضامن -1

 ضامن بایستی کارمند رسمی باشد و دانشجویان نمی توانند ضامن یکدیگر باشند .  -

 کارنامه تحصیلی کلی  -2

 برگ انتخاب واحد ترم جاری -3

 دانشجوییتصویر کارت  -4

 تصویر کارت ملی  -5

 شماره حساب بانک تجارت  -6

 تصویر صفحه اول شناسنامه -7

 نکته : هر دانشجو در طول دوره تحصیل فقط یکبار می توانداز هر کدام از تسهیالت استفاده کند. 

 



 

 بیست میلیون ریال( -ریال   20,000,000 :وام سقف)مدارک الزم جهت وام ازدواج-ب 

 تاهل تحصیل زمان در که دانشجویانی به دانشجویان، ازدواج امر تسهیل و ترویج جهت به

 . گیرد می تعلق ازدواج وام ، باشد نگذشته سال یک از بیشتر عقدآنان تاریخ و نموده اختیار

 .گیرد می تعلق یکبار فقط تحصیلی مقطع طول در متاهل دانشجویان به

 کلیه مدارک بند الف-1

 ازدواج )صفحاتی که مشخصات دانشجو و همسر دانشجو(تصویر سند محضری  -2

 تصویر تمام صفحات شناسنامه دانشجو و همسر  -3

********************* 

 

 ( شش میلیون ریال -ریال   6,000,000وام سقف ) ضروری وام_ ج  

 حداکثر ، خاص رویدادی نتیجه در اند شده مواجه مالی مشکل با که دانشجویانی به وام این

 .گیرد می تعلق رویداد وقوع از پس ماه 6 تا

 یک درجه بستگان فوت ، ، طبی عینک خرید ، آموزشی کمک لوازم خرید : شامل رویدادها

 وبیماری خاص

 کلیه مدارک بند الف-0

از شش  بیشفاکتور خرید وسایل آموزشی ازجمله لب تاب یا تبلت یا عینک طبی ) مبلغ فاکتور  -2

امضاء و کد ملی فروشنده نام و نام خانوادگی، فاکتور تمام مشخصات ازجمله آدرس ، باشد میلیون ریال

 باشد( خرید بیش از شش ماه نگذشته   تاریخ و از و همچنین فاکتور دارای شماره سریال باشد

 

********************* 

 

 



 

    :عالیات عتبات زیارت وام

 مشرف زیارت جهت که دانشجویان از دسته این به مالی حمایت و کمک ، منظور به وام این

 .گردد می پرداخت ذیل شرایط با شوند می

 :  دانشجویانی که با ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان ثبت نام نموده اند  توجه 

  15,000,000  متاهل دانشجویان برایو ریال 10,000,000 : مجرد دانشجویان برای

 ریال 7,000,000عتبات ثبت نام نکرده اندو برای دانشجویانی که در ستاد عمره و 

 : اسکن جهت مستندات

 کلیه مدارک بند الف-0

  فیش واریزی -2

با امضاء نهاد  عتبات تقاضانامه فرم تکمیل  +  دانشگاهیان عتبات به سفر نامه معرفی -3

 رهبری  + پاسپورت

 ... و روادید دریافت جهت بانک واریزی فیش

********************* 

 

 ریال  :3 0,000,000 :   اهلیتم وام ودیعه مسکن -د

 کلیه مدارک بند الف-0

 (بنام دانشجو قولنامه مشاور امالک ) دارای کد رهگیری -2

 تصویر سند محضری ازدواج -3

 

 امور دانشجویی                                                         

 د باقر )ع(مپردیس امام مح                                                      


