
  

 بسمه تعالی

 در خواست تسهیالت قرض الحسنه دانشجویان

 وام کوتاه مدت

 

             شماره دانشجویی 
 

 .لطفاً پس از مطالعه دقیق فرم نسبت به تکمیل آن اقدام نمائید: دانشجویان گرامی 

.................. مقطع ........... ..........رشته ................ سال تولد ................ محل صدور ................... امه شماره شناسن................. نام پدر .... ..............................اینجانب 

مک به دانشجویان ور کبا مطالعه دقیق آئین نامه اعطای تسهیالت قرض الحسنه رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی و با آگاهی از اینکه این صندوق صرفاً بمنظ

 . قدام نمایم مستعدی که امکانات مالی برای پرداخت هزینه های خود ندارند تشکیل گردیده و بایستی براساس ضوابط تعیین شده نسبت به باز پرداخت قرض ا

امه اقدام نموده و بمنظور تامین بخشی از شهریه لذا با نهایت صداقت و دقت نسبت به تکمیل این پرسشن. از آنجائیکه خود را واجد شرایط برای اخذ وام می دانم 

 م% را دارم............................. دوم / تحصیلی در خواست تقسیط شهریه نیمسال اول

 :وضعیت تأهل -1

در .................................................  شغل ................................... اد اوالد تعد............................................................... مجرد      متاهل     نام و نام خانوادگی همسر 

 ................................................................... ..................................................................آدرس و تلفن محل کار پدر ............................................. آمد ماهیانه همسر 
 

 :مشخصات پدر  -2

................ در آمد ماهیانه ............ .......................شغل ........................ تولد ................................ شماره شناسنامه ............................................ نام و نام خانوادگی 

 ........ .............................تلفن ...................................................................................آدرس محل کار پدر ....................................................... تعداد عائله تحت تکفل 
 

 :وضعیت مالی  -3

 ...........................................................................................خانه شخصی               رایگان                     استیجاری                         مبلغ اجاره ماهیانه 
 

 :و تحصیل منبع تامین مخارج ماهیانه  -4

 ..................................................................خانواده             بستگان                        منابع دیگر              شخصاً 

 ..............................در آمد ماهیانه ............................ نوع استخدام .................. ..................شغل .............................................. در صورت اشتغال نام سازمان  

 ....................................................تلفن   ..........................................................................................................................................................آدرس محل کار 
 

 شهر                        خیابان                      کوچه                          پالك                   کدپستی  ( :دائم)آدرس محل سکونت -5

 ...........................                                                                                : ......................تلفن ثابت 

 .......................................ام خانوادگی دانشجو نام و ن                                                                                : .................................................تلفن همراه

 امضاء وتاریخ                                                                                                                                                                      

 :وضعیت تحصیلی   -6

 کاردانی             کارشناسی نا پیوسته                  کارشناسی پیوسته                  کارشناسی ارشد ناپیوسته 

  ............وطی تعدادترمهای مشر............          تعداد واحد های ترم جاری .......... واحد های گذرانده ................................... رشته تحصیلی 

 مهروامضاء اداره آموزش واحد                                                                                                                                                       

:امورشهریه  - 7 

.ریال میباشد..................................مبلغ   90-09 تحصیلی سال.......... شهریه نامبرده درنیمسال   

مهروامضاء امورشهریه                                                                                                                                           

 : ظریه مسئول امور دانشجوئی ن

 دارانمی باشد لیه شرایط وام کوتاه مدت را دارا می باشد دانشجوک

 عاونت دانشجوئیامضاء م                                                         

 :نظریه معاونت اداری و مالی

 با وام کوتاه مدت دانشجو موافقت میگردد       نمی گردد                   

امضاء معاونت اداری و مالی                                                              

 

 

 

دانشجویان که نمی توانند 

در خواست وام کوتاه مدت 

 .کنند

 دانشجویان مهمان(1

 دانشجویان ترم اول(2

 دانشجویان بدون کنكور(3

 ردیف

 
 



 

 

 

 

 

 :مدارک وام کوتاه مدت

 

 کپی کارت دانشجویی -1

 کپی کارت ملی -2

 کپی شناسنامه -3

 (بدون هیچ توضیح اضافه)کل مبلغ وام دروجه صندوق رفاه دانشجویان تربت جام%121یک فقره چک به مبلغ  -4

 .عتباری پذیرفته نمی شودچکهای صندوقها وموسسات ا -5

 

 

 :توجه 

 ***  به دانشجویان  مشروط وترم اول وام کوتاه مدت پرداخت نمیگردد   ***                      
 


