فرم درخواست تسهیالت قرض الحسنه میان مدت(پنج ماهه)
تاریخ:
شماره پرونده دانشجویی:

«تعهدنامه»
این قسمت توسط وام گیرنده تکمیل شود :

نام پدر:

اینجانب:
دانشجوی رشته :

شماره شناسنامه:

به شماره دانشجوئی:

سال تولد:

دانشگاه آزاد اسالمی واحدد شدیرازکه از

تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان استفاده می نمایم با اطالع کامل از مفاد آئین نامه و نحوه استفاده از تسهیالت متعهدد
می شوم نسبت به بازپرداخت و واریز بدهی خود طبق اقساطی که دانشگاه آزاد اسالمی تعیین می نماید در سررسیدهای
مقرر اقدام نمایم و در صورت تخلف از آئین نامه مربوطه و عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر و یا ترک تحصیل و
یا اخراج به هرعلت و  .....کلیه بدهی و خسارات ناشی از آن به میزانی که دانشگاه آزاد اسالمی تعیین و اعالم مدی نمایدد
دانشدگاه آزاد اسدالمی دربداره وقدوع تخلدف مددت

تبدیل به دین حال شده و بایستی یکجا پرداخت نمایم تشدخی

بازپرداخت هزینه های متعلقه و مبلغی که باید پرداخت کنم قطعی و غیر قابل اعتدراض اسدت و دانشدگاه آزاد اسدالمی
میتواند عالوه بر عدم تحویل مدارک تحصیلی بعنوان وکیل بالعزل با حق توکیل غیر ولو کراراً از طرف اینجانب نسبت به
وصول مطالبات خودش ازمحل حقوق و مزایای ماهیانه و یا هرنوع دارائی دیگر اینجانب اقدام نماید و یا از طریق مراجد
قانونی با استفاده از چک یا سفته های واگذاری بر علیه اینجانب و ضامن منفرداً و یا متضامناً  ،اجرائیه صادر وکلیه طلدب
خود را یکجا مطالبه و وصول نماید .در ضمن متعهد میگردم در صورت تغییر آدرس یا شماره تلفن دراسرع وقت مراتدب
را به اطالع صندوق رفاه دانشجوئی برسانم.
آدرس محل سکونت دانشجو :
شماره تلفن ثابت :

امضاء

شماره تلفن همراه :

تاریخ

این قسمت توسط ضامن تکمیل شود:
نام پدر:

اینجانب:

شغل:

شماره شناسنامه:

آدرس محل سکونت:
آدرس محل کار :
بازپرداخت کلیه اقساط تسهیالت اعطائی را متضامنا
ضمانت می نمایم.
تلفن ثابت :
امضاء

تلفن همراه :

تاریخ

نظریه آموزش دانشکده:
مقط تحصیلی

عنوان رشته

تعداد واحدهای ترم جاری

گذرانده

ترم

نیمسال اول/دوم سال تحصیلی

معدل ترم قبل

معدل کل
نام و نام خانوادگی

مهر وامضاء رئیس آموزش دانشکده

شماره وام :

»

مبلغ وام :

تعداد واحد های
تعداد ترمهای مشروطی

مدارک مورد نیاز برای وام میان مدت پنج ماهه:
-1تکمیل فرم باال
-2جهت ضمانت ،کپی کارت دانشجویی یکی از دوستان یا ارائه یک فقره چک (درصورت ارائه چک
کپی شناسنامه صاحب چک و پرینت از 03گردش آخر صاحب حساب )
توجه:چکهای ارائه شده باید بدون تارخ وقلم خوردگی در وجه صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد
اسالمی واحد شیرازو از نوع چکهای فراگیر باشد قابل وصول در کلیه شعب بانک چک ارائه شده باشد
-0حضور ضامن در صندوق رفاه الزامی می باشد(ضامنی که با کارت دانشجویی ضمانت میکند)

با تشکر
صندوق رفاه دانشجویان

