بسمه تعالی

فرم درخواست تسهیالت قرض الحسنه دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند

شماره

دانشجویی...........................

اینجان ب ..............................فرزنبب  ...................بببش ابب ارا اناهببنا ش ...............ابب ارا لبب .......................
ببببب ........................رابببببتش...................
 31انابببببجوع
/
/
صبببببا را از .....................تولببببب
تاهل  /جر ..........با العش قیق آیین نا ش اع اع تههیالت قرض الحهنش رفاا اناجویان انابااا آزا اهبال و ببا آهباه
از این کش این صن وق صرفا ً بش نظور ک ک ببش انابجویان هبتع ع کبش ا تانبات بال ببراع هر اهبت هزینبش هباع هبو ن ارنب
تاتیل هر ی ا و از آنجبای کبش هبو را واجب ابرای ببراع اهبی وان ب انبن لبیا ببا نهایبت صب اقت و قبت نهببت ببش تت یبل ایبن
هرهابببنا ش اقببب ان ن بببو ا و ببببش نظبببور تبببا ین بهاببب از ابببهریش تحصبببیل ت اضببباع ریافبببت بلببب  .........................لایر
وان بلنب ب ت /یببان ب ت/کوتباا ب ت /ک ببک هزینببش تحصببیل  /اجببارا هببتن /از واج  /ضببرورع را ارن و تعهب ب هببر ن بببش
باان.
بازهر اهت اقها آن ر هررهی هاع رر
مشخصات پدر:
نبببببببببببببببببببان و نبببببببببببببببببببان هبببببببببببببببببببانوا ه ...................................اببببببببببببببببببب ارا اناهبببببببببببببببببببنا ش ..................صبببببببببببببببببببا را از
................اببببببببببببببببب ل...............آ رس حبببببببببببببببببل کبببببببببببببببببار.............................................................................
تلفبببببببببببببببببببن حببببببببببببببببببببل کبببببببببببببببببببار..............................تلفببببببببببببببببببببن ه بببببببببببببببببببراا ...............................آ رس حببببببببببببببببببببل
هتونت..............................................................................................تلفن نزل.....................

آدرس کامل محل سکونت دانشجو( در صورت تغییر مراتب به صندوق رفاه اعالم گردد):
آ رس....................................................................................تلفن ثابت..................تلفن ه راا.................
ا ضا و اثر اناات اناجو

مشخصات ضامن :
اینجان .........................فرزن  ...............بش ا ارا اناهنا ش  ...............ا ارا ل ...................................
صا را از  ...........تاریخ تول

/

/

 31آ رس حل کار.......................................................................

تلفن ...................آ رس نزل ......................................................................تلفن..............................
تلفن ه راا.............................................با قبول ارای فوق بش ور غیر قابل فهخ از هر اهت قرض الحهنش اناجو
 .............................را تض ین ن و ا کش ر صورت ع ن هر اهت اقها

ر هررهی هاع رر راها ً اقها تههیالت یبور

را هر اهت ن این.
ا ضا ضا ن

بابت تض ین از اناجو چک  /هفتش ریافت هر ی
ا ضا
رییس صن وق رفاا اناجوی

وضعیت تحصیلی :
اناجوآقاع  /هانن .............................

تحصیل ......................راتش.................ترن ........

نی هال اول  /ون تحصیل .................تع ا واح هاع هیران ا ا ا  ........ع ل کل  .............تع ا ترن هاع ارو .......
نان و نان هانوا ه

یر آ وزش اناااا

وضعیت اخالقی :
اناجو از نظر اهالق و رفتار ور تائی

باا و ائون اناجوی و ررات انظبا
نان و نان هانوا ه

ر جلهش ورخ
ک یتش با اع اع بل

ن ای .

اناااا را رعایت

عاونت اناجوی

ک یتش اع اع قرض الحهنش صن وق رفاا اناجویان اناااا آزا اهال

اناااا

واح هرن

لایر بش عنوان قرض الحهنش وان واف ت هر ی .

حل ا ضاع اعضاع ک یتش وان :
 -2عاونت ا ارع و ال

-3رئیس صن وق رفاا اناجوی

 -1عاونت اناجوی

نظریه ریاست دانشگاه :
با هر اهت وان اناجو واف ت

هر

نان و نان هانوا ه

ا ضا ریاهت اناااا

توضیح  :چنانچش ک یتش با اع ا وان واف ت نن ای علت ییالً اعالن هر .
علت ع ن واف ت ..................................................................................................

رح هر ی و

.
اناااا آزا اهال

واح هرن

تعهد نامه
اینجانببببب ...........................فرزنببببب .................اببببب ارا اناهبببببنا ش  .....................حبببببل صببببب ور .......................تولببببب هبببببال
......................ببش اب ارا انابجوی  ....................انابجوع انابااا آزا اهبال
 .........اناجوع راتش ............................
ن این با ا الع کا ل از فا آیین نا ش و نحوا اهتفا ا از تههیالت تعه ب ابون
واح هرن کش از تههیالت صن وق رفاا اناجویان اهتفا ا
ن ای ر هررهبی هاع برر اقب ان ن باین و ر صبورت
نهبت بش بازهر اهت و واریز ب ه هو بق اقها کش اناااا آزا اهال تعیین
تهلف از آیبین نا بش ربو بش و یبا عب ن هر اهبت اقهبا ر هررهبی هاع برر و یبا تبر تحصبیل و یبا اهبراج ببش هبر علبت و  ...کلیبش بب ه و
ن ای تب یل بش ین حبال اب ا و بایهبت یتجبا هر اهبت کبنن ق عب و
ههارت ناا از آن بش یزان کش اناااا آزا اهال تعیین و اعالن
توان عالوا بر ع ن تحویل ار تحصیل بش عنوان وکیل بالعزل با حق توکیل غیبر ولبو
غیر قابل اعتراض اهت و اناااا آزا اهال
کراراًاز رف اینجان نهبت بش وصول البات هو ش از حل ح وق و زایاع اهیانش ویا هر نبوع ارائب یابر اینجانب اقب ان ن ایب ویبا از
ریق راج قانون با اهتفا ا از هفتش هاع واهیارع بر علیش اینجان وضا ن نفر ا" ویا نضا نا" اجرائیش صا ر وکلیش ل هبو را یتجبا
البش ووصبول ن ایب  .ر ضب ن تعهب ب هبر ن رصبورت ت ییبر آ رس یبا اب ارا تلفبن ر اهبرع وقبت راتب را ببش ا بالع صبن وق رفباا
اناجوئ برهانن .
آدرس محل سکونت دانشجو.................................................................................................................:
شماره تلفن ثابت  .............................:شماره تلفن همراه.....................................

نام ونام خانوادگی امضاء واثر انگشت دانشجو

مدارک وام کوتاه مدت  -3 :ریافت فرن و تت یل آن -2هرفتن ا ضاهاع اهل فرن  -1بل هفتش یا چک تض ین(ب ون تاریخ ر
وجش اناااا ) بق ج ول ا ارا-4. 3که اناهنا ش اناجو  -5که از چک یا هفتش تض ین
مدارک وام میان مدت  -3 :ریافت فرن و تت یل آن -2هرفتن ا ضاهاع اهل فرن  -1بل هفتش یا چک تض ین(ب ون تاریخ ر
وجش اناااا ) بق ج ول ا ارا-4. 2که اناهنا ش اناجو  -5که از چک یا هفتش تض ین
مدارک وام بلند مدت داخلی -1:ریافت فرن و تت یل آن -2هرفتن ا ضاهاع اهل فرن  -1بل هفتش یا چک تض ین(ب ون تاریخ
ر وجش اناااا ) بق ج ول ا ارا-4 .1که اناهنا ش اناجو و ضا ن -5کهر ازح وق ضا ن بش نان اناااا آزا اهال
واح هرن -6فیش ح وق ضا ن -7که از چک یا هفتش تض ین
مدارک وام کمک هزینه تحصیلی -3 :ریافت فرن و تت یل آن -2هرفتن ا ضاهاع اهل فرن  -1بل هفتش یا چک تض ین(ب ون
تاریخ ر وجش اناااا ) بق ج ول ا ارا-4. 4که اناهنا ش اناجوو ضا ن و فیش ح وق ضا ن کهر ازح وق ضا ن بش نان
اناااا آزا اهال واح هرن  -5که از چک یا هفتش تض ین
مدارک وام ازدواج -3 :ریافت فرن و تت یل آن -2هرفتن ا ضاهاع اهل فرن  -1بل هفتش یا چک تض ین(ب ون تاریخ ر وجش
اناااا ) بق ج ول ا ارا-4. 4اصل ع نا ش واصل اناهنا ش و رف و که از صفحات اول و ون ع نا ش و اناهنا ش ها
-5که اناهنا ش ضا ن فیش ح وق و هواه کهرازح وق ضا ن بش نان اناااا ازا اهال واح هرن  -6که از چک یا
هفتش تض ین
مدارک وام اجاره مسکن -3 :ریافت فرن و تت یل آن -2هرفتن ا ضاهاع اهل فرن  -1بل هفتش یا چک تض ین(ب ون تاریخ ر
وجش اناااا ) بق ج ول ا ارا-4. 4که اناهنا ش اناجوو ضا ن و فیش ح وق  +کهر ازح وق ضا ن بش نان اناااا آزا
اهال واح هرن یا که جواز که کار ضا ن-5اصل و که اجارا نا ش بش نان اناجو -6که از چک یا هفتش تض ین
مدارک وام ضروری - :ریافت فرن و تت یل آن -2هرفتن ا ضاهاع اهل فرن  -1بل هفتش یا چک تض ین(ب ون تاریخ ر وجش
اناااا ) بق ج ول ا ارا-4. 4که اناهنا ش اناجوو ضا ن و فیش ح وق ضا ن و هواه کهرازح وق ضا ن بش نان
واح هرن  -5ار هزات اناجو بش نان هو اناجو -6که از چک یا هفتش تض ین
اناااا ازا اهال

(امضاهای داخل فرم)
خواهشمند است امضاهای اعالم شده به ترتیب گرفته شود.
الف-هاهت ان ا ارع ب ش ون صن وق رفاا اناجوی ا ضا رئیس صن وق رفاا هانن زا ا عصر
هاهت ان ا ارع ب ش اول فترآ وزش آقاع ا یرهانپ-هاهت ان ا ارع ب ش اول عاونت اناجوی آقاع کتر ری (وضعیت اهالق )
ت-هاهت ان ا ارع ب ش هون عاونت ا ارع و ال آقاع هن س هل ان
ث-هاهت ان ا ارع ب ش هون ریاهت اناااا آقاع کتر ق
تامین شهریه وام کوتاه مدت (جدول شماره)1
مبلغ وام (ریال)

مبلغ سفته یا چک تضمین

مدت بازپرداخت

رشته تحصیلی
کاردانی کلیه رشته ها

50...0...

60...0...

 5ماهه

کارشناسی پیوسته به غیر رشته ها معماری
و گرافیک

60...0...

70...0...

 5ماهه

کارشناسی نا پیوسته به غیر رشته ها ی
معماری و گرافیک

70...0...

80...0...

 5ماهه

کارشناسی ناپیوسته و پیوسته رشته های
گرافیک و معماری

80...0...

00...0...

 5ماهه

کارشناسی ارشد

210...0...

250...0...

 5ماهه

تامین شهریه وام میان مدت(جدول شماره )2
رشته تحصیلی

مبلغ وام

مبلغ سفته یا چک تضمین

مدت باز پرداخت

کارشناسی ارشد

210...0...

250...0...ریال

 2.ماهه

تامین شهریه بلند مدت داخلی(جدول شماره )3
مبلغ وام (ریال)

مبلغ چک تضمین

رشته تحصیلی
کاردانی کلیه رشته ها

004440444

004440444

کارشناسی پیوسته به غیر رشته ها معماری
و گرافیک

004440444

004440444

004440444

004440444

007770777

007770777

008880888

3808880888

کارشناسی نا پیوسته به غیر رشته ها ی
معماری و گرافیک
کاراناه ناهیوهتش و هیوهتش راتش هاع
هرافیک و ع ارع
کاراناه ارا

جهت دریافت وام فوق ،داشتن یک ضامن معتبر کسر از حقوق

مدت بازپرداخت

شروع قسط یک ماه بعد از فارغ
التحصیلی می باشد در غیر این صورت
باید یکجا پرداخت شود

دار الزامی می باشد

کمک هزینه تحصیلی ،ازدواج ،اجاره مسکن و ضروری(جدول شماره )4
نوع وام
ک ک هزینش تحصیل ( جر )
ک ک هزینش تحصیل ( تاهل)
از واج
اجارا هتن( جر )
اجارا هتن( تاهل)
ضرورع

مبلغ وام(لایر)

مبلغ سفته یا چک تضمین

508880888
608880888
3508880888
508880888
708880888
3208880888

608880888
702880888
3008880888
608880888
004880888
3508880888

مدت بازپرداخت
 32اهش
 32اهش
 28اهش
 32اهش
 32اهش
 28اهش
با تشکر
صندوق رفاه دانشجویی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند

