
 بسمه تعالي  
  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري
  

  برگ درخواست وام شهريه
  (دانشگاه آزاد اسالمي)

 
                

  
  رديف : 
  تاريخ: 

  سال تحصيلي :  

  (توسط دانشگاه تكميل شود)                                                                                                                            : مشخصات فردي 
  مرد          زن    جنس :                    نام پدر:                             نام خانوادگي :             نام :

                  محل صدور :                محل تولد :                    تاريخ تولد :                    شماره ملي :           شماره شناسنامه :
  شغل ولي : 

  آدرس الكترونيكي :                                                                            آدرس : 
  تلفن همراه:                                                                              تلفن : 

  وضعيت تحصيلي :
  نام واحد:                             نام دانشكده :                               نام دانشگاه محل تحصيل : 

                      رشته تحصيل :                                                مقطع تحصيل:
  شماره پرونده دانشجويي:                                          يي :شماره دانشجو

  لي انتقا –مشخصات دانشگاه مبدا براي دانشجويان ميهمان 
  ميهمان                انتقالي                                                    نام دانشگاه مبدا :   

   مبدا :شماره دانشجويي دانشگاه 
 

  معدل نيمسال قبل :                تعداد واحد نيمسال جاري:                نيمسال ورود:                سال و ترم ورود:
  طي:                            تعداد واحدهاي گذرانده شده:  روتعداد ترم هاي مش                       معدل دو نيمسال قبل:

                                                                                                
  مهر و تاييد آموزش دانشگاه                                                                                                  

  
  نام صاحب حساب  نوع حساب  كد شعبه نده وامنام بانك،شعبه و شهر پرداخت كن  شماره حساب

        
 

ه اطالعات مندرج در اين پرسشـنامه را صـادقانه و بـا صـحت كامـل      تعهد مي نمايم كه كلي  اينجانب                                            
،كليه وجوه دريافتي را احتساب هزينه هاي مربوط به هده و اثبات گرددطلبي خالف واقع در اين اطالعات مشاتكميل نموده و در صورتي كه م

صورت يكجا به صندوق رفاه دانشجويان پرداخت نمايم و پس از آن حق استفاده از وام و يا تسهيالت صندوق رفـاه دانشـجويان را نخـواهم    
  داشت .

  نام و امضاء دانشجو:                                                                                                      
  : تاريخ                                                                                                      

  



 بسمه تعالي  
  

  فرم مشخصات دانشجويان
  متقاضي وام و تسهيالت رفاهي

 
                 

  
  رديف :       
       ريخ:تا       

  دانشجوي عزيز ارائه اطالعات ناقص همراه با قلم خوردگي با مخدوش بودن درخواست به منزله عدم بررسي و اجابت آن تلقي مي گردد

  مشخصات فردي دانشجو : 
                     شماره شناسنامه :                              شماره ملي :                              نام خانوادگي :                        نام :

                     محل صدور :                        محل تولد :                     شغل ولي :                  نام پدر:                  تاريخ تولد :
                   مرد           جنس : زن               فراد تحت تكفل  :  تعداد ا             متاهل           وضعيت تاهل : مجرد

  تلفن :                       كدپستي :                                                                            آدرس : 
  : همراه تلفن                                                                                            آدرس الكترونيكي : 

  وضعيت تحصيلي :
  ي:رشته تحصيل                   نام واحد:             دانشكده :                           دانشگاه محل تحصيل : 

  مهمان         وضعيت دانشجو : عادي       انتقالي                  :         شماره دانشجويي                          :يمقطع تحصيل
  سال ورود :            نيمسال ورود :                 شاغل : بلي       خير               بورسيه :  بلي        خير

  دانشگاه مبداء (مخصوص دانشجويان ميهمان و انتقالي):
  بدا :                                                             تاريخ شروع : شماره دانشجويي دانشگاه م

  مشخصات همسر :
  شماره شناسنامه :                    شماره ملي :                          نام خانوادگي :                              نام :

  دانشجو:          شاغل :      خانه دار :     وضعيت :                                   : نام پدر                        تاريخ تولد :
  فرزند ) 3مشخصات فرزندان (حداكثر 

  تاريخ تولد  شماره شناسنامه  شماره ملي  نام پدر  نام خانوادگي  نام
            
            
         

 :(ولي دانشجو)  آدرس محل سكونت دائمي و تلفن خانواده
  مشخصات ايثارگري :

  تاريخ گواهي ايثارگري :                    شماره گواهي ايثارگري :                             نوع ايثارگري :
  : درصد جانبازي                       واحد زيربط ايثارگري :                مدت خدمت ماه :            

  :  مشخصات سند تعهد
              حوزه ثبتي :                    شماره دفتر اسناد رسمي :               :تاريخ سپردن سند تعهد                   شماره سند تعهد :
  تلفن دفترخانه:                                                                                                                   : آدرس دفترخانه

                    شغل ضامن:                                    نام خانوادگي ضامن:                        نام ضامن:
  تلفن محل كار ضامن:                                                                                                 آدرس محل كار ضامن : 

  :تلفن محل سكونت                                                                                              آدرس محل سكونت ضامن :
  : شماره حكم كارگزيني ضامن

  :تاريخ      :                        نام و امضاء دانشجو                                      *ارائه تصوير شناسنامه و كارت ملي الزامي است .         



 باسمه تعا لي
  اين فرم بايستي دريكي ازدفاتررسمي به طوردقيق وخوانا تنظيم وبه ثبت برسد

  "تعهد نامه"

  الف : متعهد :
فرزند:                                          به شماره شناسنامه :                                                           اينجانب :                                          

                                           شماره ملي :                                           متولد سال :                                                          صادره از :
   ساكن (محل اقامت دائم): 

  :دوره                                                                    دانشگاه / دانشكده : 
 

م ويا در مقاطع تحصيلي بعدي خواهم نمود واز مفـاد دسـتورالعمل نحـوه پرداخـت وبـاز      كه از تسهيالت رفاهي صندوق رفاه دانشجوايان استفاده نموده ا
د مـي  پرداخت تسهيالت مذكور ونيز نحوه پرداخت كارمزد طبق ضوابط ومقررات صندوق رفاه دانشجويان كامال مطلع ميباشم. ضمن عقد خارج الزم متعه

تحصيلي اوراق اقساط باز پرداخت تسهيالت را دريافت نموده ومطابق تاريخ سررسيد هر قسـط  شوم پس از اتمام تحصيل و قبل از دريافت هر نوع گواهي 
متعهـد  و مطابق با مقررات صندوق رفاه دانشجويان نسبت به باز پرداخت وكارمزد آن وام طبق ضوابط و مقررات صندوق مذكور اقـدام نمـايم . همچنـين    

يا اخراج )از تحصيل ونيز در صورت تاخير بيش از سه بار متوالي در باز پرداخـت اقسـاط كليـه    ميشوم در صورت عدم فراغت (انصراف و ترك تحصيل 
طريق دفاتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند نسبت به صدور اجرائيه عليـه اينجانـب جهـت     زبدهي را بصورت يكجا مسترد نمايم .صندوق مذكور مي تواند ا

اشي ازاقدام قانوني را به هر ميزاني كه راسا تشخيص وبه دفاتر اسـناد رسـمي اعـالم نمايـد اقـدام كنـد       وصول اصل و كارمزد،طبق ضوابط وهزينه هاي ن
  .ترد نماييموبصورت يكجا مس

  ب: ضامن :
                      شماره ملي : به شماره شناسنامه:                   آقاي/خانم :                                    فرزند:                      

  متولد سال :                                صادره از:  
  شاغل در (نام محل كار و شهرستان محل كار): 

                               كد بانك:                  شعبه:                  در بانك :                                    دارنده شماره حساب بانكي:
  تلفن:                                                                                                       به نشاني (محل كار): 
  تلفن:                                                                                                  اكن (محل اقامت دائم):س
 

ري دارد و با اطالع كامل از تعهداتي كه متعهد فوق الذكر اين سند بابت دريافت تسهيالت در قبال صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،تحقيقـات وفنـاو  
و ملتزم ميشوم كـه چنانچـه    در اين تعهد نامه ملزم به باز پرداخت آن گرديده،ضمن عقد خارج الزم (انعقاد يافته شفاهي با صندوق رفاه دانشجويان)متعهد

نامبرده خالف مقررات مذكور عمل نمايد،به محض اعالم وتشخيص صندوق رفاه دانشجويان كليـه بـدهي متعهـد فـوق ومطالبـات آن صـندوق را بـدون        
يك از نامبردگان ويـا در آن   اعتراض تاديه نمايم.مسئوليت ضامن ومتعهد در برابرصندوق رفاه دانشجويان تضامني است وصندوق مذبور مي تواند براي هر

اجرائيـه  واحدبراي هردوي آنها تقاضاي صدور اجرائيه نمايد وبه هر حال تشخيص صندوق رفاه دانشجويان به دفتر خانه نسبت به ميزان بدهي جهت صدور 
  عهد وضامن قاطع،الزم االجراوغير قابل اعتراض است.متبراي 

  عهد                                                         امضاءضامن  امضاء مت                                 
            

  مدارك الزم جهت ارائه به اداره رفاه دانشجويي دانشگاه:
  )اصل سند تعهد نامه تنظيمي توسط يكي از دفاتر اسناد رسمي كشور.1            
  مي و پيماني)وتصوير حكم بازنشستگي كارمندان بازنشسته.)تصوير حكم استخدامي (كاركنان رس2            
  خصات دانش آموختگانش)فرم تكميل شده م3            

 :در صورت فوت ضامن متعهد ملزم به معرفي ضامن جديد ميباشد.1تذكر
يـر نشـاني رادر اولـين    گونـه تغي :خواهشمند است نشاني محل سكونت دائم خود را در سند تعهد به طور دقيق وخوانا قيد فرمائيد وهر2تذكر

ق رفاه دانشجويان ودفاتراسناد رسمي تنظيم كننده سند اعالم نمائيد در غيراين صورت كليه ابالغات واخطاريه هـا بـه محـل    فرصت به صندو
  تعيين شده در سند تعهد قطعي ميباشد.

 


