
  

  1وست شماره پي

  / وديعه مسكني برگ درخواست وام ضرور
  گردد. له عدم بررسي و اجابت آن تلقي ميدانشجوي عزيز، ارائه اطالعات ناقص همراه با قلم خوردگي يا مخدوش بودن درخواست به منز

  
  

  

  تاريخ درخواست:         شماره دانشجويي        
            

  
  حل تولد:م       نام پدر:      نام خانوادگي:    نام:

  كدملي:                      تاريخ تولد:                     سري سريال شناسنامه:    محل صدور شناسنامه:    شماره شناسنامه:
  رشته تحصيلي:     ناپيوسته      پيوسته      مقطع تحصيلي:تاريخ عقد:                                           مجرد متأهل

  كدام  هيچ   مجردي   : متأهلي ساكن خوابگاه
  

   :مسكن وديعه         :ضروري  نوع وام درخواستي: 
  

           : كد ملي همسر      :  شماره شناسنامه همسر                                     خانوادگي همسر دانشجو:  نام و نام
  :  شغل همسر        محل تحصيل همسر:

                                                                                         آدرس محل سكونت دانشجو:
  ريالكد رهگيري :                                                      پيش پرداخت :                                            /     /   لغايت :  /     /   تاريخ اجاره از :

  :تلفن همراه                                                  تلفن ثابت:                                                                                    كدپستي:
  

ام و  ميـل نمـوده  دقانه و بـا صـحت كامـل تك   نمايم كه كليه اطالعات مندرج در اين پرسشـنامه را صـا   تعهد مي        اينجانب        
صـندوق رفـاه    بـه  طبـق دسـتورالعمل پرداخـت و بازپرداخـت صـندوق،       را وجـوه دريـافتي   همـه كه مطلبي خالف واقع در اين اطالعات مشاهده و اثبات گـردد،   درصورتي

  اشت.د صندوق رفاه دانشجويان را نخواهم هاي از وام يا كمك از آن نيز حق استفادهنمايم و پس  دانشجويان پرداخت مي
    دانشجو يتاريخ و امضا                  

  

  :    عدل يك يا دو نيمسال قبلم                                          تعداد واحد گذرانده:         تاريخ شروع به تحصيل:                           نيمسال:                      
                    

  مسكن: هاي گذرانده جهت وديعه ميانگين معدل ترم   

  باشد و ارزش ديگري ندارد.** پرداخت وام مي براي "د واحد، صرفا** اعالم معدل و تعدا
  

  و مهر امور آموزشي دانشكده امضا                                                                                                                            
  

  

  : كد بانك : شهر بانك پرداخت كننده وام/شعبه  : شماره حساب
  

  داخـت  بـا پر                             دارد، در جلسـه مـورخ    وسـيله اعـالم مـي    بـدين           ضـمن تأييـد درخواسـت آقـاي / خـانم                                                              
  ريال موافقت گرديده است.                                                              وديعه مسكن به نامبرده با مبلغيا وام ضروري

 

  نشجويي دانشگاهمدير امور داامضا و مهر                خوابگاهيس اداره يمضا و مهر را            يانيس اداره رفاه دانشجويضا و مهر رما       
  
  

 انشگاهدامضا و مهر معاون دانشجويي و فرهنگي 

  ..باشدباشد  وديعه مسكن ميوديعه مسكن مي  پرداختپرداخت  برايبراي  عدم سكونت دانشجو در خوابگاهعدم سكونت دانشجو در خوابگاه  جهت تأييدجهت تأييدو مهر رييس اداره خوابگاه صرفاً و مهر رييس اداره خوابگاه صرفاً   امضاامضا  تذكر :تذكر :

  دانشگاه :
/ دانشكده : /

/    / 



  

  به امور دانشجويي دانشگاه :به امور دانشجويي دانشگاه :  يهيهمدارك مورد نياز براي ارامدارك مورد نياز براي ارا
  

  تر اسناد رسمي (نمونه پيوست).تر اسناد رسمي (نمونه پيوست).تنظيم سند تعهد محضري در دفتنظيم سند تعهد محضري در دف--1
  تنظيم برگ در خواست وديعه مسكن .تنظيم برگ در خواست وديعه مسكن .--22
  تصويرصفحات شناسنامه.تصويرصفحات شناسنامه.--33
  تصوير اجاره نامه معتبر داراي كد رهگيري.تصوير اجاره نامه معتبر داراي كد رهگيري.--44
  شماره حساب فراگير در بانك تجارت.شماره حساب فراگير در بانك تجارت.  --55
  

شده مندرج در اجاره نامه كمتر از شده مندرج در اجاره نامه كمتر از   :وديعه مسكن پرداختي تا سقف اعالم شده قابل پرداخت بوده ودر صورتيكه مبلغ وديعه پرداخت:وديعه مسكن پرداختي تا سقف اعالم شده قابل پرداخت بوده ودر صورتيكه مبلغ وديعه پرداخت11تذكرتذكر      
  سقف  باشد معادل وديعه مندرج در اجاره نامه پرداخت ميگردد.سقف  باشد معادل وديعه مندرج در اجاره نامه پرداخت ميگردد.

  دانشگاه الزامي ميباشد.دانشگاه الزامي ميباشد.  يييياصل مدارك براي مطابقت با تصوير در زمان تحويل به امور دانشجواصل مدارك براي مطابقت با تصوير در زمان تحويل به امور دانشجو  يهيه: ارا: ارا22تذكرتذكر      
  


