بسمه تعالی

موسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران

ISFA

« جدول تسهیالت صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران »
پاییز0011

ردیف

تعداد دفعات استفاده در هر مقطع تحصیلی

کارمزد

نحوه باز پرداخت

عنوان تسهیالت

سقف مبلغ تسهیالت

1

کمک هزینه تحصیلی کارشناسی

3000000000

 2نوبت

%0

 02قسط  200110111ریالی

2

کمک هزینه تحصیلی کارشناسی ارشد

0000000000

 2نوبت

%0

 02قسط  333333333ریالی

3

کمک هزینه تحصیلی دکتری

5000000000

 2نوبت

%0

 02قسط  030663666ریالی

4

تسهیالت ضروری

500000000

 0نوبت

%0

 01قسط 0110111ریالی

5

تسهیالت اضطراری

300000000

 2نوبت

%2

 0قسط  5010111ریالی

6

تسهیالت ازدواج

0500000000

 0نوبت

%0

 20قسط  602010111ریالی

7

تسهیالت پایان نامه کارشناسی ارشد

5000000000

 0نوبت

%0

 21قسط  200110111ریالی

8

تسهیالت پایان نامه دکتری

05000000000

 0نوبت

%0

 20قسط  602010111ریالی

9

کمک هزینه خرید رایانه

00000000000

 0نوبت

%0

 21قسط 001110111ریالی

11

تسهیالت پژوهش و اشتغال

05000000000

 0نوبت

%0

 20قسط  602010111ریالی

(ریال)

 تسهیالت فوق الذکر مصوبه هشتاد و دومین جلسه هیات مدیره صندوق قرض الحسنه دانشجویان در مورخ  0011/9/6می باشد.
 اعطای تسهیالت پایان نامه دکتری ،کمک هزینه خرید رایانه و پژوهش و اشتغال منوط به تخصیص بودجه و تامین اعتبار می باشد.

شرایط و مدارک دریافت تسهیالت
موسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران

ISFA

عنوان تسهیالت

صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران

شرایط دریافت تسهیالت

مدارک مورد نیاز

کمک هزینه تحصیلی کارشناسی
کمک هزینه تحصیلی کارشناسی ارشد

افتتاح حساب به مبلغ  055،555ریال

گواهی اشتغال به تحصیل وام گیرنده و ضامن

کمک هزینه تحصیلی دکتری

معرفی یک نفر ضامن دانشجو

چک یا سفته به مبلغ تسهیالت

تسهیالت ضروری
تسهیالت اضطراری

تسهیالت ازدواج

تسهیالت پایان نامه کارشناسی ارشد

افتتاح حساب به مبلغ  505،555ریال

افتتاح حساب به مبلغ  055،555ریال
معرفی  2نفر ضامن دانشجو

اصل و کپی کارت دانشجویی وام گیرنده
اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه زوجین
اصل و کپی از صفحات  5تا  0عقدنامه
چک صیادی به مبلغ تسهیالت

افتتاح حساب به مبلغ  055،555ریال

گواهی اشتغال به تحصیل وام گیرنده و ضامن

انتخاب واحد در ترم جاری و تایید موضوع

چک صیادی به مبلغ تسهیالت

معرفی یک نفر ضامن دانشجو
افتتاح حساب به مبلغ  5،555،555ریال
تسهیالت پایان نامه دکتری

انتخاب واحد در ترم جاری و تایید موضوع
معرفی  2نفر ضامن دانشجو

کمک هزینه خرید رایانه

افتتاح حساب به مبلغ  5،555،555ریال
معرفی  2نفر ضامن دانشجو

افتتاح حساب به مبلغ  5،555،555ریال
تسهیالت پژوهش و اشتغال

تایید طرح ،پروپوزال و...
برآورد مالی طرح ،پروژه و...
معرفی  2نفر ضامن دانشجو

گواهی اشتغال به تحصیل وام گیرنده و ضامن
چک صیادی به مبلغ تسهیالت

گواهی اشتغال به تحصیل وام گیرنده و ضامن
فاکتور معتبر خرید به تاریخ روز
چک صیادی به مبلغ تسهیالت

گواهی اشتغال به تحصیل وام گیرنده و ضامن
فاکتور معتبر خرید تجهیزات ،ملزومات و...
چک صیادی به مبلغ تسهیالت

شرایط و مدارک دریافت تسهیالت
صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران

موسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران

ISFA

 .1وام گیرنده می بایست دانشجو بوده و حداقل به میزان بازپرداخت تسهیالت ،از تحصیالتش باقی مانده
باشد.
 .2ارایه اصل و کپی کارت ملی و کارت دانشجویی برای دریافت انواع تسهیالت و در زمان افتتاح حساب برای
وام گیرنده و ضامن ضروری می باشد.
 .3در صورت معرفی ضامن دانشجو از سوی وام گیرنده ،ضامن نیز می بایست به میزان بازپرداخت تسهیالت
از تحصیالتش باقی مانده باشد.
 .4به دانشجویان ترم اول و آخر هیچ گونه تسهیالتی تعلق نخواهد گرفت.
 .5به دانشجویان دارای سابقه بدحسابی در صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران هیچ گونه تسهیالتی تعلق
نمی گیرد.
 .6دانشجو نمی تواند به طور همزمان درخواست دریافت  2نوع از تسهیالت صندوق را داشته باشد.
 .7گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان جهت دریافت تسهیالت و ضمانت ،می بایست خطاب به " صندوق
قرض الحسنه دانشجویان ایران" باشد.
 .8کلیه اوراق تضمینی و وثائق (چک و سفته) می بایست در وجه " صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران"
باشد.
 .9احراز هویت ،امضای قرارداد تسهیالت و ظهرنویسی اوراق تضمینی و وثائق فقط در محل دفاتر صندوق
قرض الحسنه دانشجویان ایران انجام می شود.
 .11برای ضمانت تسهیالت از  41،111،111ریال ( 4میلیون تومان) و مبالغ بیشتر ،فقط چک صیادی جدید
قابل قبول می باشد.
 .11مبلغ افتتاح حساب برای ضامن حداقل  511،111ریال می باشد.
 .12طی شدن مدت یک ماه فاصله از تسویه تسهیالت قبلی برای دریافت تسهیالت جدید الزامی می باشد.

