باسمٍ تعالي
 -1انواع تسهيالت اعطايي به دانشجويان مقاطع مختلف (كارداني ،كارشناسي ،كارشناسي ارشذ و دكتري):
 -1-1تسهيالت اعطايي از محل منابع صنذوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي:

رديف

عنوان وام

مبلغ تسهيالت

كارمسد

تعذاد اقساط

5

مسكه

مجرد  105550555ريال
متاَل  305550555ريال

%2/1

يك سالٍ ( 52ماٌ)

2

ضريري

 5205550555ريال

%2/1

25لسط درحيه تحصيل

7

كًتاٌ مذت

 15درصذ كل شُريٍ

-

حذاكثر  5لسط در طًل يك ترم

5

ميان مذت

 15درصذ از كل شُريٍ

%2/1

حذاكثر  25لسط در حيه تحصيل

1

بلىذمذت

 15درصذ از كل شُريٍ

%2/1

حذاكثر  76ماٍَ بعذ از فراغت از تحصيل

6

لرض الحسىٍ ازدياج

 5105550555ريال

%2/1

 25لسط حيه تحصيل

3

لرض الحسىٍ تحصيل

مجرد  105550555ريال
متاَل  605550555ريال

%2/1

 8ماٌ متًالي در طًل تحصيل
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 -2-1تسهيالت اعطايي از محل منابع بيروني صنذوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي:
 -1-2-1تسهيالت اعطايي از منابع تخصيصي صنذوق رفاه دانشجويان وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري:
رديف

عنوان وام

مقاطع تحصيلي

مبلغ تسهيالت (ريال)

كارمسد

تعذاد اقساط

5

بلىذمذت شُريٍ

كارداوي

105550555

%5

حذاكثر  65ماٌ بعذ از فراغت

2

بلىذمذت شُريٍ

كارشىاسي

105550555

%5

حذاكثر  65ماٌ بعذ از فراغت

7

بلىذمذت شُريٍ

كارشىاسي ارشذ

5505550555

%5

حذاكثر  65ماٌ بعذ از فراغت

5

بلىذمذت شُريٍ

دكتري

2105550555

%5

حذاكثر  65ماٌ بعذ از فراغت

 -2-2-1تسهيالت اعطايي از محل منابع بانك ملي ايران:
رديف

مقاطع تحصيلي

مبلغ تسهيالت (ريال)

كارمسد

تعذاد اقساط

5

كارشىاسي

2105550555

%55

حذاكثر  65ماٌ

2

كارشىاسي ارشذ

1505550555

%55

حذاكثر  65ماٌ

7

دكتري

55505550555

%55

حذاكثر  65ماٌ
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 -3-2-1اعطاي تسهيالت ازدواج دانشجويي:
رديف

بانك هاي عامل

مبلغ تسهيالت (ريال)

كارمسد

تعذاد اقساط

5

پست باوك

55505550555

%55

 36ماٌ

2

كارآفريىي اميذ

55505550555

%5

 76ماٌ

 -2اعطاي پوشش بيمه اجباري حوادث دانشجويي:
تعُذات صىذيق در صًرت بريز حادثٍ براي َر داوشجً بٍ شرح ريل مي باشذ9
رديف

نوع تعهذ

سقف تعهذ(ريال)

1

جبران هسينه هاي پسشکي ناشي از حادثه تا سقف

 05،555،555ريال

پنجاه ميليون ريال

2

جبران هسينه نقص عضو (كلي يا جسئي) ناشي از حادثه تا سقف

 255.555.555ريال

دويست ميليون ريال

3

جبران هسينه فوت ناشي از حادثه

 255،555،555ريال

دويست ميليون ريال
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