این قسمت توسط دانشگاه تکمیل می گردد
نام و نام وخانوادگی:

شماره پرونده:

رشته تحصیلی:

نیمسال تحصیلی:

مقطع تحصیلی:

شماره دانشجویی:

شهر ،نام و کد شعبه بانک مهر:

مبلغ ثبت وام:
تاریخ ثبت وام:

مرتبه اخذ وام:
ثبت آدرس
کدملی:
نام و محل امضا
ثبت کننده :

الف) دانشجويانيکه تاکنون از وام مذکور استفاده نکرده اند(مرتبه اول):
-1تکمیل فرم«برگ درخواست وام شهریه»
-2تکمیل فرم «مشخصات دانشجویان متقاضی وام و تسهیالت رفاهی»
-3تکمیل فرم «وضعیت دانشجویی » توسط دانشجو و امور دانشجویی
 -4تصویر شناسنامه و کارت ملی و کارت دانشجویی دانشجو
 -5یک حلقه  CDحاوی اسکن کارت ملی و کارت دانشجویی(جمعا  2فایل) که حجم هر فایل می بایست کمتر از  KB191باشد(پشتت و
روی کارت ملی در یک صفحه اسکن شود)

توجه  :شرایط ضامن توسط بانک قرض الحسنه مهر ایران تعیین و حضور ضامن به همراه دانشجو در شعبه منتخب ،بعد از تحویل متدار
الزم به صندوق رفاه دانشجویی الزامیست.

ب) دانشجويانيکه قبالً از اين وام استفاده نموده اند(مرتبه دوم ببعد):
-1تکمیل فرم « درخواست وام شهریه »  -فرم شماره 21

توضیحات:
بدلیل محدودیت بودجه به دانشجویانی که سریعتر مدار
مدار

خود را تحویل صندوق رفاه نمایند زودتر ترتیب اثر داده خواهد شد.ضمناً ارائه

فوق به دانشگاه به منظور اخذ تسهیالت (وام صندوق رفاه) تعهدی برای دانشگاه ایجاد نخواهد نمود .و دانشگاه در رد یا قبول

درخواستها با توجه به محدودیت اعتبار مخیر خواهد بود.

فرم شماره 02

کارمزد وام شهریه  4درصد از زمان دریافت می باشد و شروع بازپرداخت اقساط آن بعداز فراغت از تحصیل می باشد.دانشجو
موظف می باشد حداکثر تا  9ماه بعد از اتمام تحصیل نسبت به بازپرداخت  01درصد از کل وام دریافتی و دریافت دفترچه اقساط
برابر مقررات اقدام نماید.در صورت عدم مراجعه دانشجو در زمان مقرر کلیه بدهی همراه با کارمزد آن یکجا محاسبه و دریافت
خواهد گردید.اداره صندوق رفاه دانشگاه کلیه درخواستها را به اداره صندوق رفاه وزارت علوم ارسال می دارد و در صورت
تصویب و واریز وام توسط صندوق رفاه وزارت علوم بدهی شهریه دانشجو به واحد تسویه و دانشجو به صندوق رفاه وزارت
علوم بدهکار می گردد .که می بایست برابر مقررات نسبت به تسویه آن در زمان مقرر اقدام نماید .ضمناً ارائه مدارک به دانشگاه به
منظور اخذ تسهیالت (وام صندوق رفاه) تعهدی برای دانشگاه ایجاد نخواهد نمود.

نام  ......................................نام خانوادگی  .................................................نام پدر ............. ............شماره شناسنامه ...................
شماره ملی  .......................................تاریخ تولد  .............................محل تولد  .............................محل صدور...........................
جهت تامین بخشی از شهریه نیمسال اول/دوم......................تقاضای دریافت وام به مبلغ.............................................ریال دارم.

□

□

-3آدرس

اینجانب دانشجو  ...........................................ضمن مطالعه و قبول موارد باال تعهد می نمایم در صورت عدم تصویب وام توسط صندوق
رفاه وزارت علوم قبل از شروع ترم جدید نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نمایم .
نام و نام خانوادگی
تاریخ و محل امضاء دانشجو

