فرم درخواست وام شهریه صندوق رفاه دانشجویان

کد فرم F-TU-94

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
دانشجویان موسسات آموزش عالی غیردولتی -غیر انتفاعی

نیم سال  .........سال تحصیلی - ...........

شماره بازنگري 13 :

31..........

دانشجوي عزیز ارائه اطالعات ناقص همراه با قلم خوردگی یا مخدوش بودن درخواست به منزله عدم بررسی و اجابت آن تلقی می گردد.
مشخصات فردي و تحصیلی دانشجو :

نام .................................. :نام خانوادگی.................................. :
.محل صدور................... :

نام پدر .................................. :تاریخ تولد............................ :

شماره ملی .................................. :شماره شناسنامه ................................. :وضعیت تاهل :مجرد  متاهل 

جنسیت :مرد  زن 
کد پستی ده رقمی منزل  ..................................... :تلفن ثابت دانشجو ....................................... :همراه دانشجو....................................... :
تلفن ثابت ضامن .......................................................... :همراه ضامن.............. ................................................................ :
نشانی کامل محل سکونت دانشجو........................................................................................................................................................ :
رشته تحصیلی  ..................................... :مقطع تحصیلی  .......................................................... :شماره دانشجویی..................................... :
وضعیت دانشجو :عادي 

انتقالی

مهمان

سال ورود به دانشگاه  ................................ :نیمسال ورود ..................................... :شاغل :بلی 

خیر  بورسیه :بلی 

خیر


دانشگاه مبدأ (مخصوص دانشجویان میهمان و انتقالی)  .................................... :شماره دانشجویی دانشگاه مبدأ.................................... :
تعداد واحد نیمسال جاری  ................................ :تعداد واحد گذرانده :
تاریخ

تا

................................

نیمسال درخواست وام  :اول £

دوم £

امضاء و نام و نام خانوادگی دانشجو

مدیر محترم امور فرهنگی و دانشجویی مؤسسه

اطالعات تحصیلی آقا  /خانم  .........................................به شماره دانشجویی  ................................مورد تائید می باشد 
تاریخ:

نمی باشد

نام و امضا مدیر امورآموزشی

مدیر محترم امور فرهنگی و دانشجویی مؤسسه

بدینوسیله به اطالع می رساند آقا/خانم............................................واجد شرایط دریافت وام می باشد 

خواهشمنداست دستورمقتضی صادر فرمایید.

تاریخ :

نمی باشد 

نام و امضاء کارشناس اموردانشجویی

معاونت محترم فرهنگی و دانشجویی مؤسسه

خواهشمنداست دستور مقتضی جهت ثبت درخواست وام نامبرده در سیستم صندوق رفاه صادر فرمایید.
نام و امضا مدیر فرهنگی ودانشجویی
تاریخ:
مدیر محترم امور فرهنگی و دانشجویی مؤسسه

با درخواست نام برده موافقت 
تاریخ:

مخالفت 

می گردد.
نام و امضا معاونت فرهنگی ودانشجویی

وام دانشجویی نامبرده در تاریخ  ...........................................و با مبلغ  ....................................ثبت سیستم صندوق رفاه گردید.
تاریخ:

نام و امضا کارشناس امور دانشجویی

دانشجوي گرامی خواهشمنداست به تذکرات مهم پشت صفحه توجه نمایید.

شرایط عمومی وام گیرندگان :
 .1دارابودن اولویّت نیاز مالی
 .2دارا بودن صالحیت اخالقی و رعایت شئون دانشجویی
 .3عدم استفاده از بورس تحصیلی  ،کمک یا وام مؤسسات دیگر
 .4عدم اشتغال به کاري که مستلزم دریافت اجرت می باشد( به استثناي کار دانشجویی)
شرایط باز پرداخت وام:
 .5وام شهریه همراه با کارمزد 4%محاسبه می گردد( .طول محاسبه از زمان دریافت وام تا زمان پرداخت وام)
 .6درصورت انصراف ،اخراج و ترک تحصیل دانشجو ،وام شهریه می بایست همراه با کارمزد و بطور کامل و یکجا
پرداخت گردد.
 .7وام کمک شهریه به دانشجویان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران تعلق نمی گیرد.

دانشجو

مدیر امور آموزشی

کارشناس اموردانشجویی

مدیرفرهنگی

معاون فرهنگی

کارشناس اموردانشجویی

