
  

  بسمه تعالی
  

  دانشجویی ازدواجشرایط و مدارك الزم جهت دریافت  تسهیالت قرض الحسنه 
  ) 97ویرایش (

  

مـی توانـد بـا ارائـه      می باشد که هر دانشجو )ریال 30.000.000( میلیون ریال سی مبلغصندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران  ازدواجوام 
  .طبق ضوابط از آن استفاده نماید کبار یمدارك الزم و پس از سپري شدن مدت انتظار، 

  .ماه بعد از تاریخ عقد قابل پرداخت می باشد  15این وام ویژه دانشجویان بوده و حداکثر تا   : 1تذکر 
  .این وام به دانشجویان ترم آخر تعلق نمی گیرد :  2تذکر 
آن به یکی از زوجین پرداخت و بعـد از  % 50می باشد که ریال  60.000.000، مبلغ وام معادل در صورتیکه هر دو زوج  دانشجو باشند:  3تذکر 
  . دیگر به نفر دوم پرداخت می گردد % 50ماه،  4گذشت 
  .روز تاخیر نداشته باشد  15وام دوم در صورتی اعطاء خواهد شد که باز پرداخت اقساط وام اول بیش از  : 4تذکر 

  

  :دانشجویی جازدواجهت اخذ وام قرض الحسنه  شرایط وام گیرنده
  . باشد )ول شعبهو مورد تائید مسو( بایستی دانشجوي یکی از دانشگاههاي واقع در محدوده شعبه مورد نظر دفر -1
 یکی از شعب موسسهدر  ریال 300.000افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به مبلغ  -2
 . نداشتن بدهی فعلی به صندوق یا سابقه بدحسابی قبلی -3

  :الزم  مدارك
 .ئه گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه محل تحصیل بنام موسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران ارا -1
 . معتبر ارائه اصل و کپی کارت دانشجویی -2
 .ارائه دفترچه حساب وام گیرنده  -3
 . تکمیل فرم درخواست وام و قرارداد اعطاي تسهیالت -4
 .ارائه اصل سند ازدواج و کپی صفحات دوم و سوم و چهارم  -5
  .ارائه اصل شناسنامه زوجین و کپی صفحات اول و دوم و سوم  -6
بوده و فیش حقوقی مربوطـه را نیـز بـه همـراه      چک ضمانت شهرهاي غیر از شهر محل استقرار شعبه، حتماً باید کارمندي(مبلغ وام برابر ارائه چک  - 7

 . بدیهی است چک باید بدون تاریخ و خط خوردگی و در وجه صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران باشد ) .دداشته باش
  .)براي شعبی که در سیکل تسویه نیستند( گواهی کسر از حقوق از وام گیرنده یا ضامن  - 8
 :با شرایط و مدارك زیر  نفر ضامن دو داشتن -9
 دنند رسمی،پیمانی دولت باشمو یا کاربایستی دانشجو یا کارمند جهاد دانشگاهی  ها ضامن . 
  یکی از شعب موسسهدر  ریال 150.000دارا بودن حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به مبلغ . 
 ضامن دانشجو(اصل و کپی کارت دانشجویی( . 
 ضامن کارمند(آخرین فیش حقوقییا اصل و کپی کارت پرسنلی،حکم کارگزینی  و کپی ارائه اصل. ( 
 در محل صندوق وثیقه هااد اعطاي تسهیالت و ظهر امضاء قرارد . 

  :نکات مهم 
 می باشد که از یک ماه بعد از پرداخت تسهیالت آغاز می شود )ریال 1.500.000ماهانه  اقساط( ماه 20اخت تسهیالت فوق طی باز پرد . 
 ق و تا قبل از فارغ التحصیلی ایشان محاسبه خواهد شد دانشجویانی که کمتر از سه ترم از تحصیل آنها باقیمانده است، طبق ضوابط صندو اقساط . 
  این تسهیالت به دانشجویان ترم آخر تعلق نمی گیرد. 
  و البـاقی بـه   وام کسـر مـی گـردد    ي وام از اصل مبلغ اعطا، در زمان به عنوان کارمزد بانک مرکزياستاندارد طبق فرمول تسهیالت  از کل% 4مبلغ

 .حساب شخص واریز میگردد 
 م گیرنده یک ماه پس از تسویه حساب وام می تواند موجودي حساب پس انداز خود را برداشت نماید وا. 

  معاونت مالی و اعتباري                                                                            
                                                                             ISFA 

 



  

  بسمه تعالی
  

  

  دانشجویی ياضطرارشرایط و مدارك الزم جهت دریافت  تسهیالت قرض الحسنه 
  )97ویرایش (

  
  

می باشد که هر دانشـجو در طـول    )ریال 2.000.000(ریال میلیون دو مبلغصندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران  اضطراريوام 
  .کند  استفادهق ضوابط وام طب از این نوبت 2دوره تحصیل خود می تواند حداکثر 

  
  :دانشجویی ضروريجهت اخذ وام قرض الحسنه  وام گیرنده شرایط

  

  . باشد )ول شعبهو مورد تائید مسو( بایستی دانشجوي یکی از دانشگاههاي واقع در محدوده شعبه مورد نظر دفر - 1
 .هیکی از شعب موسسدر  ریال 150.000افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به مبلغ  - 2
 . نداشتن سابقه بدحسابی قبلی - 3

  
  

  :الزم  مدارك
 
در صورت نداشتن کارت دانشجویی معتبر ارائـه گـواهی اشـتغال بـه تحصـیل      (  داراي اعتبار ارائه اصل و کپی کارت دانشجویی - 1

 )الزامی است
 .ارائه دفترچه حساب وام گیرنده  - 2
  . تکمیل فرم درخواست وام و قرارداد اعطاي تسهیالت - 3
   .باید بدون تاریخ و خط خوردگی و در وجه صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران باشد یا چک  سفته .به مبلغ وامچک یاارائه سفته  - 4
  
 

  :نکات مهم 
 می باشد که از یک مـاه بعـد از پرداخـت تسـهیالت آغـاز      ) ریال 500.000ماهانه  اقساط( ماه 4اخت تسهیالت فوق طیباز پرد

 .می شود
 و وام کسر مـی گـردد   ي وام از اصل مبلغ اعطا، در زمان به عنوان کارمزدبانک مرکزي استاندارد طبق فرمول تسهیالت  از کل% 2 مبلغ

  .الباقی به حساب وام گیرنده واریز می گردد
  وام گیرنده  پس از تسویه حساب وام می تواند موجودي حساب پس انداز خود را برداشت نماید. 
  
  

  
  معاونت مالی و اعتباري                             

                          ISFA 



  

  بسمه تعالی
  

  

  دانشجویی ضروريشرایط و مدارك الزم جهت دریافت  تسهیالت قرض الحسنه 

  )97ویرایش (
  

می باشد کـه هـر    )ریال 3.500.000(ریال و پانصد هزار میلیون سه مبلغصندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران  ضروريوام 

  .کند  استفادهوام طبق ضوابط  ناز ای نوبت 2دانشجو در طول دوره تحصیل خود می تواند حداکثر 
  

  :دانشجویی ضروريجهت اخذ وام قرض الحسنه  وام گیرنده شرایط
  

  . باشد )ول شعبهو مورد تائید مسو( بایستی دانشجوي یکی از دانشگاههاي واقع در محدوده شعبه مورد نظر دفر - 1

 . شعب موسسهیکی از در  ریال 300.000افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به مبلغ  - 2

 ) .حداقل یک ماه پس از افتتاح حساب و یا تسویه وام قبلی( طی شدن مدت انتظار  - 3

 . نداشتن بدهی فعلی به صندوق یا سابقه بدحسابی قبلی - 4
  

  :الزم  مدارك
  

 .ارائه گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه محل تحصیل بنام موسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران  - 1

 .معتبرکارت دانشجویی ارائه اصل و کپی  - 2

 .ارائه دفترچه حساب وام گیرنده  - 3

  . تکمیل فرم درخواست وام و قرارداد اعطاي تسهیالت - 4

بدیهی اسـت   ) .چک ضمانت شهرهاي غیر از شهر محل استقرار شعبه، حتماً باید کارمندي باشند(ارائه چک یا سفته به مبلغ وام  - 5

  .  چک یا سفته  باید بدون تاریخ و خط خوردگی و در وجه صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران باشد

 :داشتن یک نفر ضامن با شرایط و مدارك زیر  - 6

 ند رسمی،پیمانی دولت باشدمضامن بایستی دانشجو یا کارمند جهاد دانشگاهی و یا کار . 

  موسسهیکی از شعب در  ریال1 50.000انداز به مبلغ دارا بودن حساب سپرده قرض الحسنه پس . 

 ضامن دانشجو(معتبر اصل و کپی کارت دانشجویی( . 

 ضامن کارمند(آخرین فیش حقوقی یا اصل و کپیحکم کارگزینی کپی کارت پرسنلی، و کپی ارائه اصل. ( 

  وثیقه ها در محل یکی از شعبامضاء قرارداد اعطاي تسهیالت و ظهر. 
 

  :نکات مهم 

 می باشد که از یک ماه بعد از پرداخت تسـهیالت آغـاز   ) ریال 350.000ماهانه  اقساط( ماه 10اخت تسهیالت فوق طیباز پرد

 .می شود

 وام کسر می گـردد و  ي وام از اصل مبلغ اعطا، در زمان به عنوان کارمزدبانک مرکزي استاندارد طبق فرمول تسهیالت  از کل% 4 مبلغ

  . رنده واریز می گردد الباقی به حساب وام گی

  این تسهیالت به دانشجویان ترم آخر تعلق نمی گیرد. 

  وام گیرنده  پس از تسویه حساب وام می تواند موجودي حساب پس انداز خود را برداشت نماید. 

  

  معاونت مالی و اعتباري                                                

                                               ISFA   



  

  بسمه تعالی
  

  شرایط و مدارك الزم جهت دریافت  تسهیالت قرض الحسنه دانشجویی

  )97ویرایش(
  

می باشد که هر دانشـجو  به شرح ذیل  بر حسب مقطع تحصیلی صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران کمک هزینه تحصیلی تسهیالت

  .کند  ستفادهاز آن ا نوبت 2حداکثر  طبق ضوابط در طول دوره تحصیل خود می تواند

  ریال)  10.000.000: (تا کارشناسی 

  ریال)  12.000.000: ( کارشناسی ارشد 

  ریال)  15.000.000: ( دکتري 

  :دانشجویی کمک هزینه تحصیلیجهت اخذ وام قرض الحسنه  وام گیرنده شرایط
  

  . باشد )ول شعبهد مسوو مورد تائی(  بایستی دانشجوي یکی از دانشگاههاي واقع در محدوده شعبه مورد نظر دفر - 1

 . یکی  از شعب موسسهدر  ریال 300.000افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به مبلغ  - 2

 ) .ماه پس از افتتاح حساب و یا تسویه وام قبلی سه حداقل(طی شدن مدت انتظار  - 3

 . نداشتن بدهی فعلی به صندوق یا سابقه بدحسابی قبلی - 4

  :الزم  مدارك
  

 .ال به تحصیل از دانشگاه محل تحصیل بنام موسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران ارائه گواهی اشتغ - 1

 . معتبر ارائه اصل و کپی کارت دانشجویی - 2

 .ارائه دفترچه حساب وام گیرنده  - 3

  . تکمیل فرم درخواست وام و قرارداد اعطاي تسهیالت - 4

چـک یـا     ) .ار شعبه، حتماً بایـد کارمنـدي باشـند   چک ضمانت شهرهاي غیر از شهر محل استقر(ارائه چک یا سفته به مبلغ وام  - 5

 .  سفته  باید بدون تاریخ و خط خوردگی و در وجه صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران باشد

  .)براي شعبی که در سیکل تسویه نیستند( گواهی کسر از حقوق از وام گیرنده یا ضامن  - 6

 :داشتن یک نفر ضامن با شرایط و مدارك زیر  - 7

 ند رسمی،پیمانی دولت باشدمضامن بایستی دانشجو یا کارمند جهاد دانشگاهی و یا کار . 

  یکی از شعب موسسهدر  ریال 150.000دارا بودن حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به مبلغ . 

 ضامن دانشجو( معتبر اصل و کپی کارت دانشجویی( . 

 ضامن کارمند( آخرین فیش حقوقی اصل و کپی یاحکم کارگزینی کپی کارت پرسنلی، و کپی ارائه اصل. ( 

  یکی از شعبدر محل  وثیقه هاامضاء قرارداد اعطاي تسهیالت و ظهر . 

  :نکات مهم 

 می باشد که از یک ماه بعد از پرداخت تسهیالت آغاز می شود ماه 10اخت تسهیالت فوق طی باز پرد. 

 ي به عنوان کارمزد، در زمان اعطاي وام از اصل مبلغ وام کسر می گردد و بانک مرکزاستاندارد از کل تسهیالت طبق فرمول % 4مبلغ

 .الباقی به حساب وام گیرنده واریز می گردد

  این تسهیالت به دانشجویان ترم آخر تعلق نمی گیرد.  

 پس انداز خود را برداشت نماید  وام گیرنده یک ماه پس از تسویه حساب وام می تواند موجودي حساب. 

  

  معاونت مالی و اعتباري                                                            

                                                                                                                                                                      ISFA  

 


