شماره دانشجویی:

شماره پرونده :

درخواست تسهیالت قرض الحسنه دانشجویی

اینجانب

شماره شناسنامه

نام پدر

تابعیت با مطالعه دقیق آئین نامه اعطای

محل صدور سال تولد

تسهیالت قرض الحسنه صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی و با آگاهی از اینکه این صندوق صرفاً به منظور کمک به دانشجویان
مستعدی که امکانات مالی برای پرداخت هزینه های تحصیلی خود را ندارند تشکیل گردیده و بایستی بهنگام ترک تحصیل ،اخراج و یا اتمام
سال

تحصیالت بر اساس ضوابط تعیین شده نسبت به بازپرداخت قرض اقدام نمایم .وام قرض الحسنه نیمسال

 31تقاضای دریافت مبلغ

ریال قرض را دارد.
امضاء
 -1وضعیت تاهل

مجرد متاهل نام و نام خانوادگی همسر
شماره تماس ثابت:

شغل

تعداد اوالد
تلفن همراه :

 -2مشخصات پدر:

شماره شناسنامه
تلفن همراه :

نام و نام خانوادگی
شماره تماس ثابت :

شغل

تاریخ تولد

 -3وضعیت مالی
خانه  :شخصی  رایگان  استیجاری  مبلغ اجاره ماهیانه

بوسیله متقاضی قرض الحسنه تکمیل شود

منبع تامین مخارج ماهیانه و تحصیل  :شخصا

خانواده 

در صورت اشتغال نام سازمان :

شغل :

درآمد ماهیانه

منابع دیگر

بستگان
نوع استخدام

تلفن محل کار:

آدرس محل کار

مشخصات کسانیکه از نظر مالی به شما کمک می کنند
ردیف

شغل

نام و نام خانوادگی

آدرس محل کار یا سکونت

درآمد ماهیانه

3
2
آیا در حال حاضر از نهاد یا سازمانی کمک هزینه تحصیل دریافت میدارید ؟ بلی 
مبلغ کمک

در صورت پاسخ مثبت نام سازمان

خیر 

آدرس و تلفن سازمان

 -4وضعیت تحصیلی :
کارشناسی ناپیوسته 

کاردانی

کارشناسی ارشدپیوسته 
نام واحد

کارشناسی پیوسته 

دکترای تخصصی 

تعداد واحد گذرانده

کارشناسی ارشد ناپیوسته 

رشته

تعداد واحدهای ترم جاری

 -5وضعیت نظام
مشمول 

کارت پایان خدمت دارد 

معاف 

علت ذکر شود

 -6آدرس محل سکونت و کدپستی :
تلف تماس(ثابت) تلفن همراه
نام و نام خانوادگی و امضاء قرض گیرنده

ترم
معدل ترم قبل

تلفن ثابت -همراه

معرفین که می بایستی کارمند رسمی یا کاسب معتبر باشد با آگاهی از اینکه صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی فقط
بوسیله معرفین تکمیل شود

به دانشجویان قرض می دهد که برای پرداخت هزینه تحصیلی خود بنیه مالی ندارند مسئولیت شرعی و وجدانی خود را در نظر
قرار داده سپس جدول زیر را تکمیل نمایند.
ردیف

نام و نام خانوادگی

آدرس

تلفن ثابت و همراه

امضاء معرف

کدپستی

3
2
1
 -7مشخصات ضامن

نام پدر

شماره شناسنامه

صادره از

کد ملی

بوسیله ضامن تکمیل شود

اینجانب
آدرس محل کار
آدرس محل سکونت و کد پستی:
تلفن همراه :
تلفن محل سکونت (با کد استان و شهرستان ):
تلفن محل کار:
با قبول شرایط فوق بطور غیرقابل فسخ بازپرداخت قرض الحسنه برادر /خواهر
صورت لزوم راسا اقساط تسهیالت مزبور را پرداخت نمایم .

تاریخ تولد

را تضمین نموده که در
امضاء ضامن

توسط گروه تکمیل شود

 -8وضعیت تحصیلی

ترم

عنوان رشته
معدل کل

تعداد واحدهای گذرانده شده

نیمساالول  /دوم سال تحصیلی

تعداد ترمهای مشروط عدد /حروف
ماه باقیمانده تا پایان تحصیل
مهر و امضاء گروه آموزشی

توسط معاون دانشجویی
تکمیل شود

 -9وضعیت اخالقی:

دانشجو از نظر رفتار و اخالق مورد تائید می باشد و شئون دانشجویی و مقررات انضباطی دانشگاه را رعایت می نماید.
محل امضاء معاونت دانشجویی واحد

تاریخ :

در جلسه مورخ

کمیته اعطای تسهیالت قرض الحسنه صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان مطرح

نظریه کمیته قرض الحسنه

گردیده و کمیته با اعطای مبلغ

ریال قرض بعنوان قرض الحسنه شهریه  هزینه تحصیلی اجاره مسکن

ازدواج وام ضروری 

موافقت دارد.

محل امضاء کمیته

 -1عضو دانشجویی  -2عضو مالی

توضیح :چنانچه کمیته با اعطای قرض الحسنه موافقت ننماید علت را ذیال اعالم دارد.
علت عدم موافقت:

 -3رئیس صندوق رفاه

میان مدت

تقاضای تمدید وام تامین شهریه کوتاه مدت 
شماره پرونده

شماره دانشجویی
در مقطع :

اینجانب

به شماره شناسنامه

نام پدر

متقاضی وام

محل صدور

با مطالعه دقیق آئین نامه اعطا تسهیالت قرض الحسنه صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی و با آگاهی از اینکه این صندوق صرفاً به
منظور کمک به دانشجویان مستعدی که امکانات مالی برای پرداخت هزینه های تحصیلی خود را ندارند تشکیل گردیده و بایستی بهنگام ترم
تحصیل ،اخراج ،و یا اتمام تحصیالت بر اساس ضوابط تعیین شده نسبت به بازپرداخت قرض اقدام نمایم .تامین بخشی از شهریه نیمسال
اول/دوم سال

ریال را دارد .ضمناً ودیعه وام قبلی از صندوق رفاه دانشجویی دریافت ننموده ام.

دریافت مبلغ

امضاء متقاضی

آیا در حال حاضر از نهاد یا سازمانی کمک هزینه تحصیل دریافت میدارید؟
توسط دانشجو

در صورت پاسخ مثبت نام سازمان

بلی 

مبلغ کمک هزینه

خیر 

تلفن سازمان

آدرس محل سکونت با قید کدملی و کدپستی
تلفن ثابت با پیش شماره کدشهر
آقا /خانم

تلفن همراه

دانشجوی رشته

شماره دانشجویی

مقطع

توسط آموزش

ترم مشروط شده نشده است.

به تعداد

مهر و امضاء کارشناس آموزش

در جلسه مورخ

کمیته اعطای تسهیالت قرض الحسنه صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سمنان

نظریه کمیته وام

مطرح گردیده و کمیته با اعطای مبلغ
نموده

ریال بعنوان قرض الحسنه شهریه هزینه تحصیلی موافقت

ننموده است.

محل امضاء کمیته

عضو مالی

دبیر کمیته

رئیس صندوق رفاه

گواهی کسر از حقوق وام واحد سمنان

باسمه تعالی
ریاست محترم صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی سمنان
سالم علیکم
با احترام بدینوسیله گواهی میشود آقای /خانم زهرا مرادی نسب فرزند فیض اهلل به شماره شناسنامه  153صاادره از
تهران با حقوق ماهیانه  13119315ریال از کارکناان تماام وقات اداره

مای باشاد و ایان گاواهی بناا باه

درخواست نامبرده جهت ارائه به صندوق رفاه دانشجویان و ضمانت وام آقای  /خاانم مهادی مارادی نساب صاادر گردیاده و
ارزش قانونی دیگری ندارد ،بدیهی است چنانچه وام گیرنده اقسا ط وام خود را پرداخت ننماید به محض در خواسات آن باناک
مادامیکه خانم زهرا مرادی نسب با این دانشگاه همکاری دارد،ضمن حفظ حقوق دانشگاه ،اقساط معوقاه از حقاوق و مزایاای
وی کسر و به حساب آن واحد دانشگاهی واریز می گردد .

نام و نام خانوادگی
امضاء رییس اداره

