
  
  

  شماره دانشجويي :        بلندمدتتسهيالت شماره پرونده  
  
  .............................سال تولد  ...........................محل صدور .....................بشماره شناسنامه  ..........................نام پدر    ...............................     اينجانب

صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي بلندمدت ا مطالعه دقيق آئين نامه اعطاي تسهيالت قرض الحسنه ب   ...............................    ليكدم
را  و با آگاهي از اينكه اين صندوق صرفاً به منظور كمك به دانشجويان مستعدي كه امكانات مالي براي پرداخت هزينه هاي تحصـيلي خـود  

دانم لذا با نهايت صداقت و دقت نسبت به تكميل اين پرسشنامه  ندارند تشكيل گرديده از آنجايي كه خود را واجد شرايط براي اخذ قرض مي
  دارم. وامريال  ...............................منظور تامين بخشي از شهريه تحصيلي تقاضاي مبلغ ه اقدام نموده و ب

  ءاـامض                                                                                                                                                                                                   
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  وضعيت تاهل :  
  ام و نام خانوادگي همسر                                  تعداد اوالد                    شغل         ن   مجرد            متاهل      

  تلفن                               درآمد ماهيانه همسر                         آدرس محل كار همسر                        

  مشخصات پدر :
شغل:           درآمد ماهيانه:                                :ي:                     شماره شناسنامه:            سال تولدنام ونام خانوادگ

  :تعداد عائله تحت تكفل:                    آدرس محل كار

  وضعيت ما لي: 
  مبلغ اجاره ماهيانه:         خانه شخصي            رايگان              استيجاري         

  منبع مخارج ماهيانه و تحصيل :      شخصاً           خانواده          بستگان            منابع ديگر
  درصورت اشتغال : نام سازمان                         شغل                  نوع استخدام                درآمد ماهيانه 

  :                                                                                                   تلفن آدرس محل كار 
 مشخصات كساني كه از نظر مالي به شما كمك مي كنند .

  تعداد عائله  شغل  نام ونام خــــــانوادگي  نسبت  رديف
1         
2         

  زماني كمك هزينه تحصيلي دريافت ميداريد ؟          بلي                  خيرآيا در حال حاضر از نهادها يا سا
  در صورت پاسخ مثبت : نام سازمان                           مبلغ كمك                        ريال

  وضعيت تحصيلي :
رشد پيوسته          اارشناسي ارشد ناپيوسته         كارشناسي كارداني       كارشناسي ناپيوسته         كارشناسي پيوسته       ك

   قوچان دكتراي تخصصي           دكتراي حرفه اي                رشته                           ترم                    نام واحد 
  جاري                     معدل ترم قبلتعداد واحدهائيكه گذرانده ايد                   تعداد واحدهاي ترم 

  وضعيت نظام وظيفه :
  كارت پايان خدمت دارد             معاف              علت ذكر شود : 

 آدرس محل سكونت :
  .............................تلفن .  ...................طبقه    .............پالك    .....................كوچه    ............................خيابان    ...................... شهر 

   



  

ل يا آخرين برگ واريز حقوق ماهيانه به حساب بانك  باشد. با آگاهي از اينكه صندوق رفاه اضامن كه مي بايستي كارمند دولت با گواهي اشتغ
ه مالي ندارند. مسئوليت شرعي و وجداني خود نيميدهد كه براي پرداخت خود ب دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي فقط به دانشجوياني قرض

 را در نظر قرارداده سپس جدول زيررا تكميل نماييد.
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 مشخصات ضامن:

  تاريخ تولد                  اينجانب                          نام پدر                  شماره شناسنامه             صادره از        
 آدرس محل كار:شهر                               خيابان                 كوچه             پالك         طبقه            تلفن

راتضـمين نمـوده   خواهر                                با قبول شرايط فوق بطورغيرقابل فسخ ازبازپرداخت اقساط قرض الحسنه برادر/
  اقساط تسهيالت مزبورراپرداخت نمايم. اًشخص داخت اقساط درسررسيدهاي مقرركه درصورت عدم پر

 
      امضاء ضامنمحل                                                                                                                                                                
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 لي:يوضعيت تحص

            :هتعدادواحدهاي گذرانده شد              ورود:نيمسال            ورود: ترمسال و                         :عنوان رشته
  :حد نيمسال جاريتعداد وا                       ي:تعدادترم هاي مشروط                 :معدل كل 

                                                                                                
  دانشگاه آموزشمهر و تاييد                                                                                                              

  
  :وضعيت اخالقي

نظر رفتارواخالق مورد تاييد مي باشد و شئون دانشجوئي و مقررات انضباطي دانشگاه را رعايت مي نمايد.                   از دانشجو
                      

  اونت دانشجويي واحدـمحل امضاء مع                                                          تائيد:تاريخ  
  

  
  

صادقانه و با صحت كامل تكميل نموده و كليه اطالعات مندرج در اين پرسشنامه را  اينجانب  .......................................  تعهد مي نمايم كه
صورت  رارا احتساب و هزينه هاي مربوط گردد، كليه وجوه دريافتي كه مطلبي خالف واقع در اين اطالعات مشاهده و اثبات در صورتي 

  صندوق رفاه دانشجويان را نخواهم داشت.از وام و يا تسهيالت پرداخت نمايم و پس از آن حق استفاده  يكجا به صندوق رفاه دانشجويان
  

  دانشجو:نام و امضاء                                                                                                                   
  تاريخ:                                                                                                 

  
  
  
  


