تاريخ :
شماره :

برگ درخواست وام كوتاه مدت
( نيمسال اول )96-97

بدا
لابعيد
سدات لد دد
محل صددرر
شماره شناسنامه
نام پدر
اينجانب
مطا عه دقيق آئين نامه اعطاي لسهيالت قرض ا حس نه صندرق رفاه دانشجديان دانشگاه آزاد اسالمي ر با آگاهي از اينكه ايدن صدندرق صدرفاب بده من ددر
كمك به دانشجديان مستعدي كه امكانات ما ي براي پرداخ هزينه هاي لحصيلي خدد را ندارد لشكيل گرديده  ،از آنجائيكه خدد را راجدد شدرايط بدراي
اخذ قرض مي دانم  ،ذا با نهاي صد اق ر دق نسب به لكميل اين پرسشنامه اقدام نمدده ر به من در لامين بخشي از شهريه لحصيلي /هزينه لحصديلي
ريات قرض را دارد.
 /اجاره مسكن  /هزينه ازدراج ر  ...لقاضاي درياف مبلغ
امضاء
 – 1وضعيت تاهل
متاهل
مجرد
لعداد عائله لح لكفل

لعداد ارالد

نام ر نام خاندادگي همسر
آدرس محل كار :

درآمد ماهيانه
للفن

شغل

 -2مشخصات پدر :
نام ر نام خاندادگي
لعداد عائله لح لكفل

سات لد د

شماره شناسنامه
آدرس محل كار :

درآمد ماهيانه
للفن

شغل

به وسيله متقاضي قرض الحسنه تكميل شود

 -3وضعيت مالي
رايگان
خانه شخصي
بستگان
خانداده
درصدرت اشتغات  :نام سازمان
آدرس محل كار :

استيجاري
لابع ديگر
شغل

منبع لامين مخارج ماهيانه ر لحصيل  :شخصاب

مبلغ اجاره ماهيانه

درآمد ماهيانه

ندع استخدام
للفن

مشخصات كسانيكه از نظر مالي به شما كمك مي كنند .
رديف

نام ر نام خاندادگي

نسب

شغل

آيا در حات حاضر از نهاد يا سازماني كمك هزينه درياف مي دارد ؟ بلي
مبلغ كمك
در صدرت پاسخ مث ب  :نام سازمان

لعداد عائله

خير
ريات

 --4وضعيت تحصيلي
كارشناسي پيدسته
كارشناسي ناپيدسته
كارداني
رشته
دكتراي حرفه اي
دكتراي لخصصي
لعداد راحدهاي لرم جاري
لعداد راحده ائيكه گذرانيده ايد
 -5وضعيت نظام وظيفه
كارت پايان خدم
 -6آدرس محل سكونت :

معاف

عل ذكر شدد

كارشناسي ارشد پيدسته
كارشناسي ارشد ناپيدسته
نام راحد
شماره دانشجديي
لرم
معدت لرم قبل

لدسط دانشجديان لكميل گردد

 -7اينجانب  ............................نام پدر  ..............شماره شناسنامه  .....................محل صدرر ..............سدات لد دد ....................دانشدجدي رشدته
 ..........................به شماره دانشجديي ...............................دانشگاه آزاد اسدالمي راحدد شدشدتر كده از لسدهيالت صدندرق رفداه دانشدجديان
استفاده مي نمايم با اطالع كامل از مفاد آئين نامه ر نحده استفاده از لسهيالت متعهد مي شدد نسب به باز پرداخ ر راريز بدهي خدد
طبق اقساطي كه دانشگاه آزاد اسالمي لعيين مي نمايد در سر رسيده هاي مقرر اقدام نمايم ر در صدرت لخلف از آئين نامده مربدطده ر
يا عدم پرداخ اقساط در سر رسيدهاي مقرر ر يا لرك لحصيل ر يا اخراج به هر عل ر  ...كليه بدهي ر خسارت ناشي از آن به ميزاني
كه دانشگاه آزاد اسالمي لعيين ر اعالم مي نمايد لبديل به دين حدات شدده ر بايسدتي يكجدا پرداخد نمدايم لشدخيا دانشدگاه آزاد
اسالمي درباره رقدع لخلف مدت باز پرداخ هزينه هاي متعلقه ر مبلغي كه بايد پرداخد كدنم قطعدي ر يدر قابدل اعتدراض اسد ر
دانشگاه آزاد اسالمي مي لداند عالره بر عدم لحديل مدارك لحصيلي به عندان ركيل بالعزت با حق لدكل ير ر د كرارا از طرف اينجانب
نسب به رصل مطا بات خددش از محل حقدق ر مزاياي ماهيانه ر يا هر ندع دارائي ديگر اينجانب اقدام نمايدد  .در ضدمن متعهدد مدي
گردم در صدرت لغيير آدرس ر يا شماره للفن در اسرع رق مرالب را به اطالع صندرق رفاه دانشجديان برسانمmz920.
آدرس محل سكدن دانشجد :
شماره للفن :
شماره موبايل :

امضاء

اثر انگشت :

 -8وضعيت تحصيلي :
عندان رشته
گذرانده شده

معدت كل

نيمسات ارت  /درم سات لحصيلي
لرم
مبلغ
لعداد لرمهاي مشررط

لعداد راحدهاي
شهريه
محل امضاء دانشجد

دانشجويي

نظريه معاونت

 -9وضعيت اخالقي :
دانشجد از ن ر رفتار ر اخالق مدرد لائيد مي باشد ر شئدن دانشجديي ر مقررات انضباطي دانشگاه را رعاي مي نمايد.
لاريخ

محل امضاي معارن دانشجديي راحد

نظريه كميته قرض الحسنه

كميته اعطاي لسهيالت قرض ا حسنه صندرق رفاه دانشجديان دانشگاه آزاد اسالمي راحد شدشتر
 -10در جلسه مدرخ
به
ريات (عددي)
ريات ( حررفي)
مطرح گرديد ر كميته با اعطاي مبلغ
عندان قرض ا حسنه شهريه لحصيلي ( كدلاه مدت ) مدافق دارد.
محل امضاي اعضاي كميته

 -1معارن اداري -ما ي

 -2مدير دانشجديي

 -3رئيس صندرق رفاه دانشجديان

لدضيح  :چنانچه كميته با اعطاي قرض ا حسنه مدافق ننمايد ،عل را ذيالب اعالم دارد.
علت عدم موافقت :

صندوق رفاه دانشجويان
دانشگاه آزاد اسالمي – واحد شوشتر

