
 بسمه تعالي

 ضوابط در يافت وام تحصيلي صندوق رفاه دانشجويان 

 شرايط و ضوابط عمومي 

 و مقررات صندوق در خصوص وام شهريه که در اين شيوه نامه پيش بيني نشده، براي دانشجو الزامي است.رعايت قوانين 

 دانشجو در هر مقطع صرفا مي تواند در يک رشته تحصيلي از وام شهريه استفاده نمايد.

 فرايند اجرا:

 درخواست وام توسط دانشجو و ارايه به اداره رفاه دانشجويي دانشگاهتکميل فرم  -1

 بررسي و تاييد درخواست وام دانشجو توسط دانشگاه -2

 صندوق رفاه و ارسال به بانک بررسي و تاييد درخواست وام دانشجو توسط -3

 ارسال پيامک از طرف صندوق رفاه به دانشجو پس از تاييد ثبت نام اوليه -4

 ون در استان و ارائه مدارک مورد نياز پس از تاييد دانشگاه و صندوق مراجعه دانشجو به يکي از شعب بانک صندوق مهر ايرا -5

 تکميل پرونده

 مدارک مورد نياز جهت تشکيل پرونده در شعبه بانک 

 مدارک متقاضي :

 درخواست کتبي و تکميل فرمها و قرارداد بانک توسط دانشجو و ضامن در محل شعبه انتخابي  -1

 ، شناسنامه و کارت ملي دانشجو ارايه اصل و کپي -2

 مدارک ضامن :
 

 ضامن )مدارک هويتي( ، شناسنامه و کارت ملي ارايه اصل و کپي -1

ارايه مدارک هويت شغلي )تصوير آخرين فيش حقوقي ممهور شده با گواهي کسر از حقوق و يا ارايه يک فقره چک به وسيله  -2

کسب و آخرين قبض آب يا برق يا گاز براي شغل مندان شاغل يا ارايه پروانه کسب معتبر مربوط به محل رضامن(براي کا

 هاي آزاد.

سال سابقه باشند، ارايه پرينت گردش حساب بانکي با تاييد بانک و مهر  1مند قراردادي با حداقل ردر صورتي که ضامن کا -3

 الزامي است.

گردش حساب بانکي با تاييد  در صورتي که ضامن داراي مشاغل آزاد باشند، ارايه چک به مبلغ اصل و کارمزد و ارايه پرينت -4

 و مهر بانک الزامي است.



آب يا برق يا گاز به نام متقاضي يا تصوير سند ارايه مدرک معتبر جهت احراز هويت محل سکونت ضامن از قبيل ) فيش  -5

 مالکيت و يا اجاره نامه ، مبايعه نامه، صلح نامه قطعي محل سکونت (

 نکات مهم و قابل توجه :
 ند.شغير جاري و چک برگشتي باوام گيرنده و ضامن نباستي در سيستم بانکي داراي بدهي در سرفصل  -1

 ارايه اصل مدارک وام گيرنده و ضامن به منظور رويت و تطبيق از سوي مسئول تسهيالت شعبه الزامي  است. -2

 کليه امضا اسناد، اوراق بايستي در حضور مسئول مربوطه شعبه انجام و تاييد گردد. -3

 ضامن نيازي به افتتاح حساب ندارد. -4

 در صورت تعويق در باز پرداخت اقساط مطابق قوانين بانک مبلغي به اصل بدهي اضافه و دريافت خواهد شد. -5

مراحل پرداخت ، مدت تنفس و مدت باز پرداخت براي هر  يک از گروههاي متقاضي ) براساس سنوات مجاز( و با  -6

 ن شيوه نامه در سيستم بانک تعريف خواهد شد.رعايت شرايط اي

 و رعايت قوانين و مقررات بانک مشمول بيمه عمر مي گردد. دانشجوشهريه با هزينه تسهيالت وام  -7

دانشجو موظف به امضاي فرم اختيار نامه تنظيمي بانک در زمان تشکيل پرونده جهت تفويض اختيار به بانک به منظور  -8

  اختي از حساب دانشجو به حساب دانشگاه در دفعات مختلف مي باشد.انتقال وجه تسهيالت پرد

 
 


