دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور (صندوق رفاه دانشجویان)
اوًاع يامُای داوشجًیان ي شرایط دریافت ي پرداخت

يام
زمان

درصد يام یا

پرداخت

مبلغ يام

یک برگ فرم تعُذوامٍ

کًتاٌ
مدت

فرمُای مًرد ویاز

ضامه

ضماوت

مًعدتسًیٍ

کارمسد

مدارک مًرد ویاز

َمسمان با

70تا  50درصذ

يام کًتاٌ مذت دریافتی

اوتخاب ياحذ

شُریٍ ترم

از اوتشارات یا

ویاز وذاراد

یک برگ چک باوکی

تا پایان ترم تسًیٍ

بٍ مبلغ کل يام

شًد

وذارد

یک برگ تصًیر شىاسىامٍ یا
کارت ملی داوشجً

سایت داوشگاٌ

میان

َمسمان با

70تا  50درصذ

مذت دریافتی از

ویاز دارد

یک برگ چک باوکی

طی  12قسط تسًیٍ

مدت

اوتخاب ياحذ

شُریٍ ترم

اوتشارات یا سایت

کارمىذ

بٍ مبلغ  %120کل يام

می شًد

داوشگاٌ

َسیىٍ
تحصیل

در طًل ترم

داوشجًیان مجرد

%2/5
تعذاد ماٌ ××2/5مبلغ يام

برگ آخریه فیش حقًق ضامه

حسابذاری شُریٍ ياریس

1200

تًضیح ایىکٍ فیش حقًق با چک

می شًد

ضماوت َمخًاوی داشتٍ باشذ
ویاز دارد

مذارک ضماوت يام

طی  12تا  20قسط

کارمىذ

میان مذت

تسًیٍ می شًد

داوشجً بٍ داوشگاٌ بذَکار
%2/5

مذارک يام میان مذت

َسیىٍ
ازدياج

در طًل ترم

ریال

ویاز دارد

مذارک ضماوت يام

طی  12تا  20قسط

کارمىذ

میان مذت

تسًیٍ می شًد

وباشذ چک در يجٍ داوشجً
صادر می شًد

مذارم يام میان مذت  +اصل
15/000/000

می شًد

داوشجً ي ضامه بٍ اوضمام یک

 5/000/000ریال

مذارک يام میان مذت

حسابذاری شُریٍ ياریس

يام بٍ حساب داوشجً وسد

داوشجًیان متاَل
 6/000/000ریال

يام بٍ حساب داوشجً وسد

مذارک يام کًتاٌ مذت جُت

فرمُای دریافت يام میان

مذارک يام میان مذت

تًضیحات

%2/5

 - 1داوشجً در حیه تحصیل
ازدياج ومًدٌ باشذ ي تاریخ

شىاسىامٍ زيجیه بٍ َمراٌ تصًیر

سىذ ازدياج از یکسال بیشتر

صفحات ايل ي ديم  ،اصل سىذ

سپری وشذٌ باشذ

ازدياج  +تصًیر صفحات ايل ي
ديم

 - 2داوشجً بٍ داوشگاٌ بذَکار
وباشذ چک در يجٍ داوشجً
صادر می گردد

شرایط ضامن :
 کارمىد ديلت باشد َ ،مچىیه برگ َای يام جُت امضاء ضامه می بایست در محل صىديق رفاٌ داوشجًیان بٍ امضاء ضامه رسیدٌ باشد  .در مًرد داوشجًیان شُرستاویمی بایست در محل صىديق رفاٌ ياحد داوشگاَی شُر محل سکًوت امضا شًد .قابل ذکر است جُت دریافت يامُای ازدياج  ،گًاَی کسر حقًق ضامه السامی می باشد .

جهت دریافت وامهای جدول پیوست  ،دانشجو می بایست شرایط زیر را نیس دارا باشد :

- 1بیش از یک ترم مشريطی وداشتٍ باشد
- 2ترم آخر وباشد
- 3داوشجً میُمان وباشد .

