فرم درخواست تسهیالت قرض الحسنه کوتاه مدت ( پنج ماهه )
شماره پرونده دانشجویی
تعهدنامه

ایي لسوت تَسظ ٍام گیزًذُ تىویل شَد :
ًام پذر :

ایٌجاًب :
داًشجَی رشتِ :

شوارُ شٌاسٌاهِ :

بِ شوارُ داًشجَئی :

سال تَلذ :
داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحذ صفاشْز وِ اس

تسْیالت صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى استفادُ هی ًواین با اعالع واهل اس هفاد آئیي ًاهِ ٍ ًحَُ استفادُ اس تسْیالت هتؼْذ هی شَم
ًسبت بِ باس پزداخت ٍ ٍاریش بذّی خَد عبك الساعی وِ داًشگاُ آساد اسالهی تؼییي هی ًوایذ در سز رسیذ ّای همزر الذام
ًواین ٍ در صَرت تخلف اس آئیي ًاهِ هزبَعِ ٍػذم پزداخت الساط در سزرسیذ ّای همزر ٍ یا تزن تحصیل ٍ یا اخزاج بِ ّز
ػلت ٍ  .....ولیِ بذّی ٍ خسارت ًاشی اس آى بِ هیشاًی وِ داًشگاُ آساد اسالهی تؼییي ٍ اػالم هی ًوایذ تبذیل بِ دیي حال
شذُ ٍ بایستی یىجا پزداخت ًواین تشخیص داًشگاُ آساد اسالهی دربارُ ٍلَع تخلف هذت باس پزداخت ّشیٌِ ّای هتؼلمِ ٍ
هبلغی وِ بایذ پزداخت وٌن لغؼی ٍ غیز لابل اػتزاض است ٍ داًشگاُ آساد اسالهی هیتَاًذ ػالٍُ بز ػذم تحَیل هذارن
تحصیلی بؼٌَاى ٍویل بالػشل با حك تَویل غیز ٍلَ وزاراً اس عزف ایٌجاًب ًسبت بِ ٍصَل هغالبات خَدش اس هحل حمَق ٍ
هشایای هاّیاًِ ٍ یا ّز ًَع دارائی دیگز ایٌجاًب الذام ًوایذ ٍ یا اس عزیك هزاجغ لاًًَی با استفادُ اس چه یا سفتِ ّای
ٍاگذاری بز ػلیِ ایٌجاًب ٍ ضاهي هٌفزداً ٍ یا هتضاهٌاً  ،اجزائیِ صادر ٍ ولیِ علب خَد را یىجا هغالبِ ٍ ٍصَل ًوایذ  .در
ضوي هتؼْذ هی گزدم در صَرت تغییز آدرس یا شوارُ تلفي در اسزع ٍلت هزاتب را بِ اعالع صٌذٍق رفاُ داًشجَئی بزساًن .
آدرس هحل سىًَت داًشجَ :
اهضاء

شوارُ تلفي ثابت :

تاریخ

شوارُ تلفي ّوزاُ :
ایي لسوت تَسظ ضاهي تىویل شَد :
ًام پذر :

ایٌجاًب :

شوارُ داًشجَیی :

شوارُ شٌاسٌاهِ :

آدرس هحل سىًَت :
آدرس هحل وار :
باس پزداخت ولیِ الساط تسْیالت اػغائی را هتضاهٌا ضواًت هی ًواین .
شوارُ تلفي ثابت :

اهضاء

تلفي ّوزاُ :

تاریخ

ًظزیِ آهَسش داًشىذُ :
ػٌَاى رشتِ
گذراًذُ

همغغ تحصیلی
تؼذاد ٍاحذ ّای تزم جاری

تزم

ًیوسال اٍل  /دٍم سال تحصیلی
هؼذل تزم لبل

هؼذل ول

هشزٍ عی
ًام ًٍام خاًَادگی
هْز ٍ اهضای رئیس آهَسش داًشىذُ
شوارُ ٍام :

هثلغ ٍام :

تؼذاد ٍاحذ ّای
تؼذادتزهْای

مدارک مورد نیاز برای وام کوتاه مدت پنج ماهه :
 – 1تکویل فرم تاال
 – 2جهت ضواًت  ،کپی کارت داًشجَئی یا ترگ اًتخاب ٍاحذ یکی از داًشجَیاى ٍاحذ یا ارائِ یک فقرُ چک ( در صَرت ارائِ
چک کپی شٌاسٌاهِ صاحة چک ٍ پریٌت از  03گردش آخر صاحة حساب )
تَجِ  :چکهای ارائِ

شذُ تایذ تذٍى تارخ ٍقلن خَردگی در ٍجِ صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى داًشگاُ

آزاد اسالهی ٍاحذ صفاشهر ٍ از ًَع چکهای فراگیر دٍلتی قاتل ٍصَل در کلیِ شعة تاًک چک ارائِ شذُ تاشذ .
 – 0حضَر ضاهي در صٌذٍق رفاُ الساهی هی تاشذ ( ضاهٌی کِ تا کارت داًشجَئی ضواًت هی کٌذ )
 -4ضاهي در صَرتی کِ داًشجَ تاشذ تایستی در ترم جاری اًتخاب ٍاحذ داشتِ تاشذ.
تا تشکر
صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى ٍاحذ صفاشهر

