فرم درخواست تسهیالت قرض الحسنه دانشجویان
تاریخ :
شماره پرونده دانشجویی:
نام پدر :

اینجانب :
تابعیت:

سال تولد :

محل صدور:

شماره شناسنامه :

با مطالعه دقیق آئین نامه اعطای تسهیالت قرض الحسنه صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه

آزاد اسالمی و با آگاهی از اینکه این صندوق صرفاً به منظور کمک به دانشجویان مستعدی که امکانات مالی برای پرداخت هزینهه ههای تحلهی ی خهود را
ندارن د تشکیل گردیده و بایستی به هنگام ترک تحلیل  ،اخراج و یا اتمام تحلیالت براساس ضوابط تعیین شده نسبت به بازپرداخت قرض اقدام نمایم .از
آنجائیکه خود را واجد شرایط برای اخذ قرض می دانم  ،لذا با نهایت صداقت و دقت نسبت به تکمیل این پرسشنامه اقدام نمهوده و بهه منظهور بخشهی از

بوسیلــــــه متـقــاضــــی قـــــرض الحسنـــــه تـکمیـــــــل شـــــــود

ریال قرض

شهریه تحلی ی /هزینه تحلی ی  /اجاره مسکن  /هزینه ازدواج  /ضروری و  ...تقاضای دریافت مب غ
را دارم.
امضاء

 -1وضعیت تاهل :
مجرد  متاهل 

نام و نام خانوادگی همسر :

درآمد ماهیانه همسر:

شغل :

تعداد اوالد:

آدرس و ت فن محل کار همسر:

 -2مشخصات پدر :
شماره شناسنامه :

نام و نام خانوادگی:
درآمد ماهیانه:

سال تولد :

تعداد عائ ه تحت تکفل :

شغل :

آدرس و ت فن محل کار پدر:

 -3وضعیت مالی :
خانه شخلی 

استیجاری 

رایگان 

مب غ اجاره ماهیانه :

منبع تامین مخارج ماهیانه و تحصیل :
شخلا 

بستگان 

خانواده 

شغل:

در صورت اشتغال ،نام سازمان :

منابع دیگر:
نوع استخدام:

درآمد ماهیانه :

آدرس و ت فن محل کار :
مشخصات کسانیکه از نظر مالی به شما کمک می کنند
ردیف

نسبت

شغل

نام و نام خانوادگی

تعداد عائله

درآمد ماهیانه

1
2
آیا در حال حاضر از نهاد و یا سازمانی کمک هزینه تحلی ی دریافت می دارید؟

بی 

در صورت مثبت بودن نام سازمان ذکر شود :
 -4وضعیت نظام وظیفه :

خیر 
مب غ کمک:

کارت پایان خدمت دارم 

معاف  ع ت ذکر شود :

 -5آدرس محل سکونت:

ت فن منزل:

آدرس محل کار:

ت فن محل کار:
ت فن همراه :

متعهد می شوم تا زمانی که بدهی اینجانب کالً واریز نشده تغییرات بعدی آدرس محل کار و سکونت خود را به دانشگاه اعالم دارم.
آیا قبالً از وامهای صندوق رفاه دانشجویان استفاده کرده اید؟

بلی 

خیر 
نام و نام خانوادگی :
امضاء

«تعهد نامه»
-6این قسمت توسط وام گیرنده تکمیل شود :

محل صدور:
شماره شناسنامه :
نام پدر:
اینجانب :
دانشگاه آزاد اسالمی واحد
به شماره دانشجوئی:
دانشجوی رشته:
سال تولد :
شیراز که از تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان استفاده می نمایم با اطالع کامل از مفاد آئین نامه و نحوه استفاده از تسههیالت متعههد مهی
شوم نسبت به بازپرداخت و واریز بدهی خود طبق اقساطی که دانشگاه آزاد اسالمی تعیین می نماید در سررسید های مقرر اقهدام نمهایم و
در صورت تخ ف از آئین نامه مربوطه و عدم پرداخت اقساط در سررسید های مقرر و یا ترک تحلیل و یها اخهراج بهه ههر ع هت و  ...ک یهه
بدهی و خسارات ناشی از آن به میزانی که دانشگاه آزاد اسالمی تعیین و اعالم می نمایهد تبهدیل بهه دیهن حهال شهده و بایسهتی یکجها
پرداخت نمایم  .تشخیص دانشگاه آزاد اسالمی درباره وقوع تخ ف مدت بازپرداخت هزینه های متع قهه و مب غهی کهه بایهد پرداخهت کهنم
قطعی و غیر قابل اعتراض است و دانشگاه آزاد اسالمی میتواند عالوه بر عدم تحویل مدارک تحلی ی بعنوان وکیل بالعزل بها حهق توکیهل
غیر ولو کراراً از طرف اینجانب نسبت به وصول مطالبات خودش از محل حقوق و مزایای ماهیانه و یا هرنهوع دارائهی دیگهر اینجانهب اقهدام
نماید و یا از طریق مراجع قانونی با استفاده از چک یا سفته های واگذاری بر ع یه اینجانب و ضامن منفرداً و یا متضهامناً  ،اجرائیهه صهادر و
ک یه ط ب خود را یکجا مطالبه و وصول نماید .در ضمن متعهد می گردم در صورت تغییر آدرس یا شماره ت فن در اسرع وقت مراتب را بهه
اطالع صندوق رفاه دانشجوئی برسانم .
آدرس محل سکونت دانشجو :
شماره تلفن ثابت :

امضاء

شماره تلفن همراه:

تاریخ

توسط ضامن تکمیل شود

 -7مشخصات ضامن :
اینجانب :
آدرس محل سکونت :
آدرس محل کار :

نام پدر:

شغل:

شماره شناسنامه:

بازپرداخت ک یه اقساط تسهیالت اعطائی را متضامناً
ضمانت می نمایم.
ت فن ثابت:
ت فن همرا ه :

امضاء

(حضور ضا من در صندق رفاه الزامی می باشد)

نظریه آموزش دانشکده

 -8وضعیت تحصیلی :
مقطع تحلی ی
عنوان رشته
تعداد واحد های ترم جاری
گذرانده شده

تاریخ

نیمسال اول /دوم سال تحلی ی
ترم
معدل ترم قبل
معدل کل

تعداد واحد های
تعداد ترمهای مشروط

نام و نام خانوادگی
مهر وامضاء رئیس آموزش دانشکده
 -9در مورخ

ج سه کمیته اعطای تسهیالت قرض الحسنه صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز تشکیل گردیهد

نظریه کمیته قرض الحسنه

و کمیته با اعطای مب غ

ریال ( با حروف :

) بهه عنهوان قهرض الحسهنه شههریه

تحلی ی /هزینه تحلی ی  /اجاره مسکن /هزینه ازدواج /ضروری موافقت نمود.

 -1رئیس صندوق رفاه دانشجویان

 -2معاون اداری و مالی

توضیح :چنانچه کمیته با اعطاء قرض موافقت ننماید  ،ع ت عدم موافقت اعالم گردد.

 -3معاون دانشجوئی

