داوشگاٌ ازاد اسالمی ياحد سىىدج
درخًاست داوشجً

احتزاها اینجانب  ....................................فزسند  ...........................به شواره دانشجویی ..........................رشته
تحصیلی  ...................هقطع  ....................هتقاضی وام هی باشن خواهشوند است دستور هقتضی را هبذول فزهایید.
اهضا دانشجو و تاریخ
کمیتٍ تایید يام

احتزاها در خػَظ ٍام داًطجَیی بِ هطار الیِ دستَر همتضی را غادر فزهاییذ .
اهضا هعاونت دانشجویی
کارشىاس صىديق رفاٌ داوشجًیان

احتزاها هطابق ضوابط نسبت به تشکیل پزونده و پزداخت وام دانشجویی به هبلغ  .............................اس سز فصل
وام هیاى هدت

بلند هدت

 21هاهه

 12هاهه

با کارهشد  %1/5اقدام نوایید.
اهضاء رئیس صندوق رفاه دانشجویاى

وظریٍ کمیتٍ اوضباطی

ٍضعیت اخاللی :
داًطجَ  .............................با ضوارُ داًطجَیی  ......................در وویتِ اًضباعی دارای پزًٍذُ هی باضذ
ًَع تخلف آهَسضی

اًضباعی

ًوی باضذ

هَضَع تخلف  .............................رای ًْایی وویتِ . ..................
ههز و اهضاء هدیز کویته انضباطی

داوشگاٌ ازاد اسالمی ياحد سىىدج
تعهد وامٍ داوشجً  :تًسط يام گیرودٌ تکمیل شًد

ایٌجاًب ً ....................................ام پذر  ...........................وذ هلی .........................سال تَلذ  ............................ضوارُ داًطجَیی ..........................
رضتِ تحػیلی  ...................همغع  ....................داًطگاُ اساد اسالهی ٍاحذ سٌٌذج وِ اس تسْیالت لزؼ الحسٌِ غٌذٍق رفاُ داًطجَیاى استفادُ
هی ًواین با اعالع واهل اس هفاد اییي ًاهِ ٍ ًحَُ استفادُ اس تسْیالت هتعْذ هیطَم ًسبت بِ باسپزداخت ٍ ٍاریش بذّی خَد عبك الساعی وِ داًطگاُ
اساد اسالهی تععیي هی ًوایذ در سز رسیذّای همزر الذام ًواین ٍ در غَرت تخلف اس اییي ًاهِ هزبَعِ ٍ عذم پزداخت الساط در سز رسیذُ ّای همزر ،
تزن تحػیل  ،اخزاج  ،اًػزاف یا بِ ّز علت ٍ  ...ولیِ بذّی ٍ خسارات ًاضی اس اى بِ هیشاًی وِ داًطگاُ آساد اسالهی تعییي ٍ اعالم هی ًوایذ تبذیل
بِ دیي حال ضذُ ٍ بایستی یىجا پزداخت ًواین  .تطخیع داًطگاُ اساد اسالهی در بارُ ٍلَع تخلف هذت باس پزداخت ّشیٌِ ّای هتعلمِ ٍ هبلغی وِ
بایذ پزداخت وٌن لغعی ٍ غیز لابل اعتزاؼ است ٍ داًطگاُ اساد اسالهی هی تَاًذ عالٍُ بز عذم تحَیل هذارن تحػیلی بِ عٌَاى ٍویل بال عزؼ ٍ با
حك تَویل غیز ٍلَ وزارا اس عزف ایٌجاًب ًسبت بِ ٍغَل هغالبات خَدش اس هحل حمَق ٍ هشایای هاّیاًِ ٍ یا ّز ًَع دارایی دیگز ایٌجاًب الذام ًوایذ
ٍ یا اس عزیك هزاجع لاًًَی با استفادُ اس چه یا سفتِ ّای ٍاگذاری بز علیِ ایٌجاًب ٍ ضاهي هٌفزداً ٍ یا هتضاهٌاً اجزایی غادر ٍ ولیِ علب خَد را
یىجا هغال بِ ٍ ٍغَل ًوایذ .در ضوي هتعْذ هی گزدم در غَرت تغییز ادرس یا ضوارُ دتلفي هحل سىًَت در اسزع ٍلت هزاتب را بِ اعالع غٌذٍق
رفاُ داًطجَیی بزساًن .
ادرس هحل سىًَت داًطجَ :
تلفي ثابت :

اهضا داًطجَ ٍ تاریخ

تلفي ّوزاُ :

**************************************************************************************
ایه قسمت تًسط ضامه تکمیل شًد :

ایٌجاًب ً...................................... ....................................ام پذر .................................ضوارُ ضٌاسٌاهِ .......................وذ هلی ...........................
ادرس هحل سىًَت ضاهي با وذ پستی :
ادرس هحل وار ضاهي :
تلفي هٌشل با وذ پیص :

تلفي هحل وار با وذ پیص:

تلفي ّوزاُ :
هطخػات چه :
ضوارُ چه ............................................................باًه  ...............................ضعبِ  ..........................................غاحب چه ...............................

اهضاء ضاهي ٍ تاریخ

داوشگاٌ ازاد اسالمی ياحد سىىدج
مدارک الزم جهت دریافت يام میان مدت (غیر وقدی )
ایي ٍام جْت ارسال بِ اهَر ضْزیِ هی باضذ
مدارک ضامه

مدارک داوشجً

وپی وارت هلی
وپی ضٌاسٌاهِ
گَاّی وسز اس حمَق
اخزیي فیص حمَلی
چه بذٍى تاریخ بذٍى ولوِ ضواًت در ٍجِ غٌذٍق رفاُ
( هبلغ چه  %20بیطتز اس اغل هبلغ ٍام ًَضتِ ضَد )

پَضِ
وپی وارت هلی
وپی ضٌاسٌاهِ
وپی وارت داًطجَیی

ٍام هیاى هذت بزای دوتزی وِ اهتحاى جاهع را دادُ اًذ  22هاِّ ٍ  % 2/5هی باضذ
ٍام هیاى هذت بزای داًطجَیاى سایز هماعع  12هاِّ ٍ  % 2/5هی باضذ
مدارک الزم جهت دریافت يام میان مدت( وقدی )
اسدٍاج

اجارُ هسىي

مدارک داوشجً

پَضِ
وپی وارت هلی
وپی ضٌاسٌاهِ
وپی وارت داًطجَیی
وپی ٍ اغل عمذ ًاهِ داًطجَ ( ٍام اسدٍاج )
وپی ٍ اغل فزم اجارُ هسىي داًطجَ فمظ بزاداراى
هذارن اغل جزاحی یا بیواری خاظ ( ٍام ضزٍری )

ضزٍری

ووه ّشیٌِ تحػیلی
مدارک ضامه

وپی وارت هلی
وپی ضٌاسٌاهِ
گَاّی وسز اس حمَق
اخزیي فیص حمَلی
چه بذٍى تاریخ بذٍى ولوِ ضواًت در ٍجِ غٌذٍق رفاُ
( هبلغ چه  %20بیطتز اس اغل هبلغ ٍام ًَضتِ ضَد )

وام های نقدی در دو نوبت در آباى هاه و اردیبهشت هاه هز سال پزداخت هی گزدد

