بسمه تعالی
وزارت علوم،تحقیقات وفناوری
دانشگاه آیت ا000العظمی بروجردی(ره)

برگ درخواست وام تحصیلی ومسکن (ویژه دانشجویان روزانه)
دانشجوی عزیز ،عدم ارایه مدارک کامل،ارایه اطالعات ناقص ،همراه با قلم خوردگی ومخدوش بودن درخواست به منزله عدم بررسی واجابت آن تلقی میگردد.
نیمسال درخواست وام :اول

سال تحصیلی

دوم

نوع وام درخواستی :تحصیلی

مشخصات فردی :

شماره پرونده :

نام:

نام خانوادگی:

شماره شناسنامه:

شماره ملی:

نام پدر:

تاریخ تولد:

محل صدور:

جنسیت :مرد

شرایط ویژه:

مسکن

ایثارگریاخانواده ایثارگر

سایر

تحت پوشش کمیته امداد

نشانی:

کدپستی ده رقمی:
زن

وضعیت تأهل :مجرد

تلفن همراه:

شغل ولی دانشجو:

تلفن ثابت :

شغل همسردانشجو:

متأ هل

وضعیت تحصیلی ( :این قسمت توسط آموزش دانشگاه تکمیل گردد)

شماره دانشجویی:

سال ورودبه دانشگاه :

تعدادواحدنیمسال قبل:

رشته تحصیلی:

نیمسال ورود :

معدل نیمسال قبل:

دانشکده:

تعدادواحدنیمسال جاری:

تعدادواحددونیمسال قبل:

مقطع تحصیلی :

تعدادواحدگذرانده:

معدل دو نیمسال قبل:

دانشگاه مبدأ(مخصوص دانشجویان مهمان وانتقالی):

وضعیت دانشجو :عادی

انتقال

مهمان

تأییدآموزش دانشگاه
مهر وامضاء

شماره دانشجویی دانشگاه مبدأ:

مشخصات حساب بانکی دانشجو :

شماره حساب (00رقمی)

نام بانک

نام وکد شعبه

شهر(بانک)

نام صاحب حساب

نوع حساب

تجارت
ممتاز :بله

نمونه :بله

خیر

باپرداخت وام به نامبرده موافقت:

خیر
مهروتأیید معاونت دانشجویی وفرهنگی

مهروتأیید دفتراستعدادهای درخشان

می شود

نمی شود
مهروتأییداموردانشجویی

این قسمت توسط صندوق رفاه تکمیل می گردد :
نتیجه درخواست

نوع وام

مثبت

علت عدم تخصیص

منفی

مهروتأیید

تحصیلی

مسئول صندوق رفاه

مسکن
مشخصات ضامن :این قسمت توسط دانشجویانی که برای اولین بارسند تعهد خود را تحویل می دهند ،تکمیل می گردد.

نام ونام خانوادگی:

نام پدر:

محل صدور:

کدپستی:

شماره ملی:

مشخصات سندتعهد:

شماره شناسنامه:

حوزه ثبتی(شهر):

تلفن تماس:

شماره دفتراسناد:
شماره سندتعهد:

آدرس محل سکونت:
وضعیت اشتغال:

شاغل

بازنشسته

عنوان شغل:

تاریخ سندتعهد:

نام سازمان :

دفترجلد:

آدرس محل کار:
اینجانب

تعهدمی نمایم که کلیه اطالعات مندرج دراین پرسشنامه راصادقانه وصحت کامل تکمیل نموده ودرصورتی که مطلبی خالف واقع دراین اطالعات مشاهده واثبات گردد،کلیه وجوه دریافتی رابااحتساب

هزینه های مربوط بصورت یکجا به صندوق رفاه دانشجویان پرداخت نمایم وپس ازآن نیزحق استفاده ازوام یاتسهیالت صندوق رفاه دانشجویان رانخواهم داشت.

مدارک الزم:

صفحه:

تاریخ:

/

/

نام وامضاءدانشجو

 -1پوشه آبی رنگ برای دانشجویانی که اولین باردرخواست وام می دهند -2 .تکمیل فرم درخواست وام -3تصویرصفحات شناسنامه-کارت دانشجویی -کارت ملیی -4شیماره حسیاب عابربانیج تجیارت بیرای دانشیجویان روزانیه بیه نیام خوددانشیجو.

 - 5اصل سندتعهد محضری باضامن معتبر( .کارمندرسمی – پیمانی ) به همراه کپی آن درکاغذ  -6 A4کپی حکم کارگزینی ضامن  -7دانشجویانی که درترم های گذشته وام گرفته اند و پرونده آنها کامل می باشد ،صرفاًتکمیل فرم درخواست وتحویل آن کافی می باشد.
تذکر -1 :پرداخت وام منوط به اعالم اعتبارازطرف صندوق رفاه دانشجویان کشورمی باشد -2تخصیص وام به دانشجو باتوجه به اعتبارات اعالم شده وباتشخیص صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه و براساس اولویت نیاز مالی دانشجو می باشدوتکمیل فیرم درخواسیت هییو گونیه
حقی برای دانشجوایجادنخواهدکرد .-3 .سندتعهدمحضری فقط برای یکباردرطول مدت تحصییل توسیط دانشیجو اراییه میی گیردد ،وبیرای تیرم هیای بعیدمعتبرمی باشید -4هرگونیه نقیص درپرونیده  ،بیه عیدم دریافیت وام منجرخواهدشید -5.دانشیجوالزم اسیت حتمیاً معیدل
وتعدادواحدهای خودرا به تاییدامورآموزشی دانشگاه برساند0

