فرم تقسيط
اداره صندوق رفاه دانشجويي
دانشجوی گرامي لطفاً متن زير را به دقت مالحظه نمائيد:
صندوق رفاه دانشجويي اين واحد جدا از امور مالي واحد دانشگاهي مي باشد که به منرهور مدهابد
پرداخت کل شهري خود بصور
سقف تعيين شده) بصور

به دانشهجوياني که در

يکجا دچار مشکل مي باشند مبلغ وام مورد درخواست از طرف دانشجو( ،حداکثر  %05شهري تا

وام و الباقي مي بايدت توسط دانشجو بصور

الکترونيکي پرداخت گردد .لذا ممکن است در مراحهل

انتخاب واحد و يا حذف و اضاف و يا استفاده از تخفيف شهري در ميزان مبلغ شهري شما تغييری حاصل شود  ،ک البت اين تغييهر
در ميزان بدهي شما ب صندوق رفاه دانشجوئي تاثيری نخواهد داشت و شما ما ب التفا

آن را با امور مالي ايهن واحهد دانشهگاهي

مي بايدت تدوي نمائيد و بين مبلغ وام تقديط شده توسط صندوق رفاه دانشجوئي را ک در ذيل اين نام آمده است بدون که و
يا اضافه نمودن آن به حساب شماره جام  15654241/54بانک ملت نزد شعبه فلکه پونک (بوستان) کد  28544بنام صندوق رفااه

دانشجوئي واحد تهران غرب (قابل پرداخت در کليه شعب بانک ملت ) واريز فرماييـد  ،در غير اينصورت عالوه بر جريمـه اـارير ،
فايل دانشجويان بدهکار جهت ثبت نام ارم بعد بسته رواهد شد.
توجه  :جهت واریز وجه داشتن شناسه پرداخت الزامیست(.جهت دریافت شناسه پرداخت به پروفایل آموزشی خود در سایت واحد مراجعه نمایید)

مبلغ وام دریافتی (تقسیط با سفته)
زمان بازپرداخت بدهی
درصورت عدم واریز مبلغ فوق در موعد مقرر مشمول جریمه دیرگرد خواهد شد
مبلغ خرید سفته بابت تضمین
دانشجو از قبل سفته ندارد (مرتبه اول تقسیط)
شماره سفته اخذ شده
(حداکثر دو فقره)

دانشجو از قبل سفته دارد (مرتبه دوم به بعد)
شماره سفته

مبلغ سفته

مبلغ سفته اخذ شده

شماره سند حسابداری و
سال اخذ تضمین

محل امضاء بررسي کننده :

نام دانشجو  ...................................................................................شماره دانشجويي

رئيس صندوق رفاه دانشجويان
محمدرضا جواهری

اينجانب دانشجو  .....................................................................تعهد مي نمايم در زمان تعيين شده نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمايم.
محل امضاءدانشجو
شماره تلفن همراه :
شماره تلفن ثابت :

تاريخ:

بسمه تعالی

دانشجویانیکه نمی توانند درخواست

درخواست تسهیالت قرض الحسنه دانشجویان

تقسیط کنند:

وام کوتاه مدت (تقسیط)
شماره دانشجویی

-1

دانشجویان میهمان

-2

دانشجویان ترم اول

 -3دانشجویانی که وام شهریه
گرفته اند.

دانشجوی گرامی :لطفاً پس از مطالعه دقیق فرم نسبت به تکمیل آن اقدام نمایید.

اينجانههه ............... ................................. .نهههام پهههدر  ...............................شهههماره شناسهههنام ........................محهههل
صدور ......................سال تولد .....................................رشت  ................................مقطع ......................................................
با مطالع دقيق آئين نام ابطای تدهيال

قرض الحدن رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي و با آگاهي از اينک اين صهندوق

صرفا" بمنرور کمک ب دانشجويان مدتعدی ک امکانا

مالي برای پرداخت هزين های خود ندارند تشکيل گرديده بايدتي بهر

اساس ضوابط تعيين ش ده ندبت ب پرداخت باز پرداخت قرض اقدام نمايند .از آنجائيک خود را واجد شرايط بهرای اخهذ وام
مي دان  .لذا با نهايت صداقت و دقت ندبت ب تکميل اين پرسشنام اقدام نموده و بمنرور تامين بخشي از شههري تحصهيلي
را دارم.

درخواست تقديط شهري نيمدال اول /دوم
 -1وضعيت تأهل:
مجرد

□

متاهل

□

نام و نام رانوادگی همسر  ........................اعداد اوالد  ..................شغل ..........................

در آمد ماهيانه همسر  ..............................آدرس و الفن محل کار همسر.............................................................................
-6مشخصات پدر:
نام و نام رانوادگی  .......................شماره شناسنامه  ............. ..اولد  ..............شغل  ...............درآمد ماهيانه  ................اعـداد
اعداد عائله احت اکفل .................آدرس و الفن محل کار پدر...................................................................................................
 -6وضعيت مالي
رانه شخصی

□

رايگان

استيجاری□

□

مبلغ اجاره ماهيانه .............................

-5منبع تامين مخارج ماهيانه و تحصيل :
شخصا

رانواده □

□

بستگان

□

منابع ديگر................................................

در صورت اشتغال نام سازمان  ..................شغل  .................نوع استخدام  ................درآمد ماهيانه ...................................
آدرس و الفن محل کار .............................................................................................................................................................

آيا در حال حاضر از نهاد و يا سازمانی کمک هزينه احصيلی دريافت می داريد؟ بلی□

رير□

درصورت مثبت بودن نام سازمان ذکر شود ........................................ :مبلغ کمک ...............................
 -4وضعیت تحصیلی:
کارشناسي پيوست

□

کارشناسي ارشد

□

دکتری تخصصي □

رشت تحصيلي  ........................و احدهای گذارنده شده ................تعداد واحدهای ترم جاری  .................مبلغ شهري ترم جاری.....................
 -2آدرس محل سکونت .............................................................................................................................................................................................
تلفن تماس........................................
نام ونام خانوادگي دانشجو
محل امضاء

فرم تقسيط
اداره صندوق رفاه دانشجويي
دانشجوی گرامي لطفاً متن زير را به دقت مالحظه نمائيد:
صندوق رفاه دانشجويي اين واحد جدا از امور مالي واحد دانشگاهي مي باشد که به منرهور مدهابد
پرداخت کل شهري خود بصور
سقف تعيين شده) بصور

به دانشهجوياني که در

يکجا دچار مشکل مي باشند مبلغ وام مورد درخواست از طرف دانشجو( ،حداکثر  %05شهري تا

وام و الباقي مي بايدت توسط دانشجو بصور

الکترونيکي پرداخت گردد .لذا ممکن است در مراحهل

انتخاب واحد و يا حذف و اضاف و يا استفاده از تخفيف شهري در ميزان مبلغ شهري شما تغييری حاصل شود  ،ک البت اين تغييهر
در ميزان بدهي شما ب صندوق رفاه دانشجوئي تاثيری نخواهد داشت و شما ما ب التفا

آن را با امور مالي ايهن واحهد دانشهگاهي

مي بايدت تدوي نمائيد .و بين مبلغ وام تقديط شده توسط صندوق رفاه دانشجوئي را ک در ذيل اين نام آمده است بدون که و
يا اضافه نمودن آن به حساب شماره جام  15654241/54بانک ملت نزد شعبه فلکه پونک (بوستان) کد  28544بنام صندوق رفااه

دانشجوئي واحد تهران غرب ( قابل پرداخت در کليه شعب بانک ملت ) واريز فرماييـد ،در غير اينصورت عالوه بر جريمه اـارير ،
فايل دانشجويان بدهکار جهت ثبت نام ارم بعد بسته رواهد شد.
توجه  :جهت واریز وجه داشتن شناسه پرداخت الزامیست(.جهت دریافت شناسه پرداخت به پروفایل آموزشی خود در سایت واحد مراجعه نمایید)

مبلغ وام دریافتی (تقسیط با سفته)
زمان بازپرداخت بدهی
درصورت عدم واریز مبلغ فوق در موعد مقرر مشمول جریمه دیرگرد خواهد شد
مبلغ خرید سفته بابت تضمین
دانشجو از قبل سفته ندارد (مرتبه اول تقسیط)
شماره سفته اخذ شده
(حداکثر دو فقره)

دانشجو از قبل سفته دارد (مرتبه دوم به بعد)
شماره سفته

مبلغ سفته

مبلغ سفته اخذ شده

شماره سند حسابداری و
سال اخذ تضمین

محل امضاء بررسي کننده :

نام دانشجو  ...................................................................................شماره دانشجويي

رئيس صندوق رفاه دانشجويان
محمدرضا جواهری

نسخه مخصوص دانشجو

