
 وديعه مسكن متاهلينو ضروری  وام اطلاعيه
 ) دانشجويان روزانه و دستياران (

 

 ))مشمول دانشجويان شهريه پرداز نمی باشد((
در پرتال تسهيلات دانشجویی ثبتت نتان ندتود  و  .qums.Ac.ir vccsبا مراجعه به سایت   های مذكور جهت تقاضامتقاضيان وام

عيه وان مندرج درسایت پرینت و پس از تکديل و تایيد آمتوز  بته ردترا  متدارو ت ویتل ادار  را ازقسدت اطلا ودیعه مسکن فرن وان
ردچنين در به تکديل فرن ندارند و فقط در پرتال ثبت نتان نداینتدنياز )متقاضيان وان ضروری  رفا  معاونت دانشجویی ،فررنگی ندایند.

 (مطالعه شرایط مدارو مورد نظر را ارائه ندایند باشند پس ازيصورتی كه مشدول دریافت وان ضروری دو برابرم

 70/70/99شروع ثبت نان 
   79/70/99و ودیعه مسکن21/70/99تاریخ  وان ضروری تاثبت نان  لتمه

 توجه :
به اداره رفاه معاونت دانشجويي ، فرهنگي مراجعه ننموده اند متقاضياني كه تا كنون جهت تكميل مدارك اوليه ثبت نام   -1

به اداره رفاه اقدام نمايند.  )انجام  مداركمي بايست در مهلت مقرر نسبت به تكميل و تحويل  هااضاي وامدر صورت تق

تعهدنامه محضري در يكي از دفاتر اسناد رسمي طبق نمونه پيـوست ) تصويرحكـم كارگزيني و يا پروانه كسب و يـا 

 كپـي ققدنامـهول و دوم شناسـنامه دانشـجو ،ا) تصوير صفحه حكـم بازنشستگي ضميمه گردد ( و تكميـل مـدارك )

ي كارت ملي ، يك قطعه قكس ، كپ جهت دانشجويان متاهل و كپي شناسنامه و كارت ملي همسر((صفحه اول تا پنجم 

 الزامي است. وشماره حساب بانك تجارت  ( دانشجو

 ( تعلق مي گيرد. %4ال حاضر حبا توجه به مصوبه هيات امناء صندوق رفاه دانشجويان به كليه وامها كارمزد )در -2

وديعه مسكن به دستياران و دانشجـويان متـاهل كه از خوابگاههاي دانشجــويي استــفاده نمـي نماينـد و در شـهر  -3

قزوين به همراه همسر منزل استيجاري دارند )متقاضياني كه همسرآنان در شهر غيراز قزوين مشغول به تحصـيل يـا 

ماه اقتبار داشته باشد و مبلغ وديعه  9از تكميل فرم خودداري نمايند( و با ارائه اجاره نامه معتبر )حداقل مي باشدساكن 

( و حداقل يكسال به پايان تحصيل مانده باشد امكانپـيير بـوده و در صـورتي كـه تعـداد باشد در اجاره نامه قيد شده

هلين مرد مي باشد . بازپرداخت وام يكجا بوده و به هـي  وجـه متقاضيان بيشتر از اقتبار اقلام شده باشد الويت با متا

 . گرددنمي اقسـاط

 جهت ارائه به اداره رفاه الزامي مي باشد.)اجارنامه سه برگي هولوگرام دار(اخي اجاره نامه رسمي معتبربا كد رهگيري  -4

دانشـجويان حـداك ر ريـال و 000/000/200مبلغ وام وديعه مسـكن جهـت دسـتياران و كارشناسـي ارشـدحداك ر  -5

 .دنباش نشده) دانشجويان مي بايست يك ترم تحصيلي را گيرانده و مشروط ريال مي باشد 000/000/150

با توجه به اينكه پرداخـت وامهـا منوط به تحقق منابع اقتباري صندوق رفاه وزارت بهداشت مي باشد اين معاونت بـه  -6

 خت وام نخواهد داشت .هي  وجه مسئوليتي در قبال تاخير و يا قدم پردا

 ويي ، فرهنگي دانشگاه موجود مي باشد .ـايت معاونت دانشجـهدنامه محضري در سـونه فرم درخواست وام وتعـنم -7

ثبت نام درپرتال تسهيلات در مهلت مقرر الزامي مي باشد. ضمنا دانشجويان در صـورت  هاتوضيح : جهت دريافت وام

،  با معاونت دانشجوييآنان )در صورت دارا بودن شرايط ( بهي  وجه نمي توانند  ثبت نام تا قبل از واريز وام به حساب

 تسويه حساب نمايند( فرهنگي 

توانند  جهت درخواست وام ضروري دانشجوياني كه حداقل يكسال از تحصيل آنان گيشته باشـد مـي -8

 .ثبت نام نماین 
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