فز م درخًاست يام تأميه شُزيٍ مًتاٌ مدت4ماٍَ

شماره پرونده :

فرم الف

صىديق رفاٌ داوشجًيان داوشگاٌ آساد اسالمي اراك
احترامااااواهشماد اااابا هاداااامهلااااوه ر اشاااامهم اااا ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ااااو ه ا ه اااا ر هکمتااااوتهماااا

ههلاااا ه ه

ا اجونب:هههههههههههههههههههههههههههههههههفرزن :هههههههههههههههههههه بو ته اوداوم :ههههههههههههههههههههصو تهاز :ه
متمل هدو ه:ههههههههههههل ه بو ته ان جم يه:ههههههههههههههههههههههههههههههه ت ه:هههههههههههههههههههههههههههههههههههههممطعه:ههههههههههههههههههه ه
ل ه بو تهچكهضبونمه:ههههههههههههههههههههههلونكه:ههههههههههههههههه ع ه:هههههههههههههههههههههههل هم ه:هههههههههههههههههههههههههههههه و هممافممهفرموئي ه .ه
تعُد وامٍ
-1ايٌجاًب با اطالع ماهل اص هفاد آئيي ًاهِ ٍ ًحَُ استفادُ اص تسْيالت  ،هتعْذ هي شَم ًسبت بِ ٍاسيض بذّي خَد طبق اقساط دس سشسسيذ ّاي هقشس اقذام ًواين.
 -2دس صَست تخلف اص آئيي ًاهِ هشبَط يا عذم پشداخت اقساط دس سشسسيذ ّاي هقشس ٍ يا تشك تحصيل ٍ يا اخشاج بِ ّش علت مليِ بذّي ٍ خساسات ًاشي اص آى بِ
هيضاًي مِ داًشگاُ آصاد اسالهي تعييي ٍ اعالم هي ًوايذ تبذيل بِ ديي حال شذُ ٍ بايستي ينجا پشداخت ًواين .
 -3داًشگاُ هجاص است طبق هَاسد ريل چل ّاي ٍاگزاسي عليِ ايٌجاًب ٍ ضاهي ،هفشداً ٍ يا هضاهاً اجشائيِ صادس ٍ مليِ طلب خَد سا ينجا هطالبِ ٍ ٍصَل ًوايذ:

الف)در صًرتي مٍ استاريخ پايان اقساط سٍ ماٌ گذشتٍ تاشد(حتي اگزاسديقسط ممتز تاشد)
ب)داوشجًيان مارشىاسي ارشد قثل اس دفاع اس پايان وامٍ ،تايدوسثت تٍ پزداخت ينجاتدَي خًداقدام ومايىد.
مبلغ وام جهت رشته هاي علَم پايِ  -كشاٍرزي ٍ ٌّر  4,000,000ريال و يك فقره چك بدٍى تاريخ به مبلغ  5,000,000ريال
 مبلغغغغغ وام جهغغغغت رشغغغغته هغغغغاي فٌييييه ٍهٌْد ييييه  6,000,000ريغغغغال ويغغغغك فقغغغغره چغغغغك بييييدٍى تيييياريخ بغغغغه
مبلغ  7,300,000ريال
يديري
ياًه ٍهيي
يَم اًييي
 مبلغغغغ وام جهغغغت رشغغغته هغغغاي عليي

ياريخ بغغغه
يدٍى تيي
 3,000,000ريغغغال ويغغغك فقغغغره چغغغك بيي

مبلغ  3,700,000ريال
 مبلغغغغ وام جهغغغت رشغغغته هغغغاي پسشييي ه ورودي 83وماقبغ غ

 6,000,000ريغغغال ويغغغك فقغغغره چغغغك بيييدٍى تييياريخ بغغغه

مبلغ  7,300,000ريال
 مبلغ وام جهت رشته هاي علَم آزهايشگاّه ٍبْداش

ورودي 800000000 84ريال ويك فقره چك بدٍى تاريخ به مبلغ 0007000000

ريال و رشته هاي پر تاري ورودي 0300000000 84ريال ويك فقره چك بدٍى تاريخ به مبلغ  05,700,000ريال
 مبلغ وام جهت رشته هاي كارشٌا ه ارشد  01,000,000ريال و يك فقره چك بدٍى تاريخ به مبلغ  03,300,000ريال
ه مبلغ وام جهت

تبصرُ هْن:

رشته هاي دكتري  14,000,000ريال و يك فقره چك بدٍى تاريخ به مبلغ 20,000,000

ريال

-1چك بايد درٍجِ داًشگاُ آزادا الهه ٍاحد اراك باشد.

 -2چك بايدجاري ال ترًٍيك باشد ٍازًَشتي كلوات ضواً ،باب ،اهاً

ٍ...درهتي چك خَدداري فرهاييد.

ه هه
ل ه ان جم ونهتر هآشرهکو اوديه ي 92همول له؛هکو انيه،هکو اوديهنو يمدت ه کو اوديها ه 94مول له ه کتري  94مول له ه ان جم ونه ه
ه تهمود هتع كهميهگير ه ه ر اشمه ا هکمتوتهم هشالفهممر ا هصا قه فوتهميهلو  ..ه
هتر هم ر طهفمظه ا هميونهم
ه

تعداستسًيٍ يام چل ضماوت فقط تحًيل داوشجً يا صاحة چل مي گزدد.

هه
ه

ههآ سهمحلهدكمنمه .......................................................................................... :ت فنهثولمههه:هههه ...................................................هههه

ههههههههههههههه
ههههت فنهدبراتهه:ههه................................هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههامضوءه ان جمههههههههههههههههههههههههههههههههه
ه

ه

اطالعیه هاي صندوق رفاه از طريق پیامك به شما اعالم می گردد 0در صورت تغییر شماره همراه خود 0صندوق رفاه دانشجويی را مطلع فرمايید .ه

