
بسمه تعالی

جمهوري اسالمی ایران

برگ درخواست وام تأمین شهریه

واحد یاسوجدانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی

به منزله عدم بررسی و اجابت تلقی می گرددت سدانشجوي عزیز ارائه اطالعات ناقص همراه با قلم خوردگی یا مخدوش بودن درخوا
:مشخصات فردي

: شماره ملی:                                    محل صدور:                             نام خانوادگی:                                                  نام
: شماره شناسنامه:                                       نام پدر:                                      تاریخ تولد

:شغل همسر دانشجو:                              شغل ولی دانشجومتأهل مجرد : وضعیت تأهل
: ..........)تعداد فرزندان تحت تکفلاز کارفتادگی همسرمتارکههمسر شهیدفوت همسر(زنمرد : جنسیت

:کدپستی:                                                                 همراه/تلفن
:وضعیت تحصیلی

:رشته تحصیلی:                                               دانشکده:                       دانشگاه محل تحصیل
میهمان انتقالی عادي : وضعیت دانشجو:                                  شماره دانشجویی:                                                            مقطع تحصیلی

خیربلی : بورسیهخیربلی : شاغل:                                        نیمسال ورود:                                                   سال ورود به دانشگاه
): مخصوص دانشجویان میهمان و انتقالی(دانشگاه مبداء

:تاریخ شروع:           شماره دانشجویی دانشگاه مبدأ
دکتراي تخصصی کارشناسی ارشد پیوستهکارشناسی ارشد ناپیوسته کارشناسی پیوسته کارشناسی ناپیوسته دوره کاردانی 

ناپیوسته

باشد و ارزش دیگري ندارداعالم معدل و تعداد واحد صرفاً جهت پرداخت وام می * 
:معدل کل: تعداد ترم مشروطی:تعداد واحدهاي باقیمانده:تعداد واحدهاي گذرانده

دانشکده/ مهر و تأیید امور آموزش دانشگاه

کوتاه مدتمیان مدتبلندمدت:نوع تسهیالت

ریال.................................. وام درخواستی میزان 

ریال......................................مبلغ تایید شده به عدد

ندارد دارد :   دانشجو سابقه کمیته انضباطی

دانشجوییمدیرمهر و تأیید 

تعهد می نمایم که کلیه اطالعات مندرج در این پرسشنامه را صادقانه و با صحت کامل تکمیل نموده و در صـورتی  .......................................... اینجانب 
صـندوق رفـاه   که مطلبی خالف واقع در این اطالعات مشاهده و اثبات گردد، کلیه وجوه دریافتی را به حساب هزینه هـاي مربـوط بصـورت یکجـا بـه     

.دانشجویان پرداخت نمایم و پس از آن نیز حق استفاده از وام و یا تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان را نخواهم داشت
:نام و امضاء دانشجو

تاریخ

دانشجوییمعاون -3معاون اداري ومالی                              -2رئیس صندوق رفاه                              -1

: ردیف
: تاریخ

شماره پرونده 
:دانشجویی



بسمه تعالی

جمهوري اسالمی ایران

تعهدنامه

دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی

سـال  : .............................. محل صدور................ ....: ................شماره شناسنامه................................... :نام پدر....................................... :اینجانب
کـه از  .................... دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد    : .......................................... رشـته : ................................ دانشجوي مقـع : ........................... تولد

با اطالع کامل از مفاد آیین نامه و نحوه استفاده از تسهیالت، دوران تحصیل استفاده می نمایمطول درلحسنه صندوق رفاه دانشجویان تسهیالت قرض ا
سررسـیدهاي مقـرر   در که صندوف رفاه دانشجویان دانشگاه ازاد اسالمی تعیین می نماید طبق اقساطیکه نسبت به واریز بدهی خود می شوممتعهد

کلیه بدهی ... عدم پرداخت اقساط در سررسیدهاي مقرر و یا ترك تحصیل و یا اخراج به هر علت و یاایم و در صورت تخلف از آئین نامه مربوط اقدام نم
یص تشـخ . و خسارت ناشی از آن به میزانی که دانشگاه ازاد اسالمی تعیین و اعالم می نمایند تبدیل به دین حال شده و بایستی یکجا پرداخت نمـایم 

به عنوان وکیل بالعزل با حق توکیل غیر ولو کراراً از طرف اینجانب نسبت به وصول تحصیلیدانشگاه آزاد اسالمی می تواند عالوه بر عدم تحویل مدارك 
ستفاده از چکها و سفته هاي مطالبات خود از محل حقوق و مزایاي ماهیانه و یا هر نوع دارائی دیگر اینجانب اقدام نماید و یا از طریق مراجعه قانونی با ا

. واگذاري بر علیه اینجانب و ضامن منفرداً و یا متضامناً اجرائیه صادر و کلیه طلب خود را یکجا مطالبه و وصول نماید

: تلفن: آدرس محل کار
:تلفن:آدرس محل سکونت

:شماره دانشجویی
:تلفن رابط

:سال ورود به دانشگاه
:امضاء وام گیرنده

:تاریخ

: این قسمت توسط ضامن تکمیل گردد
: ...................................... شـغل : ................................... شـماره شناسـنامه  : ................................... نام پـدر : ........................................... اینجانب

کلیـه اقسـاط   با اطالع کامل از تعهداتی که متعهد فوق الذکر این سند در قبال صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسالمی دارد متعهد و ملتزم مـی شـوم کـه    ...
چنانچه نامبرده خالف مقررات مذکور عمل کند بـه محـض اعـالم و تشـخیص     ومتضامناً ضمانت می نمایمدر طول دوران تحصیل تسهیالت اعطائی را 

. صندق رفاه بدون اعتراض کلیه بدهی متعهد فوق و مطالبات آن صندوق را تادیه نمایم
نام بانک، شعبه و شهر پرداخت کننده:                                                                      شماره حساب ضامن

: تلفن: آدرس محل کار
:تلفن:آدرس محل سکونت

:ضامنامضاء 
:تاریخ

مراجعه حضوري ضامن همراه با کارت شناسایی -3مبلغ وام  % 120ارائه چک یا سفته معادل -2)  تعهد اداري(گواهی کسر از حقوق -1
)   در صورتی که ضامن دانشجو در یاسوج اقدامت نداشته باشد جهت تأیید فرم مربوطه به صندوق رفاه دانشگاه محل اقامت مراجعه نمائید(

کپی حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی ضامن-5کپی شناسنامه و کارت ملی ضامن   -4

: ردیف
: تاریخ

شماره پرونده 
:دانشجویی




