
    

 

  متاهلی مسکن ودیعهبرگ درخواست وام 
   9...-9سال تحصیلی ....

  .گردد می تلقی آن اجابت و بررسی عدم منزلھ بھ درخواست مخدوش بودن یا خوردگی قلم با ناقص ھمراه اطالعات ارائھ عزیز دانشجوي
  توسط دانشجو تکمیل شود  

   مسکنتحصیلی :درخواستی وام نوع
  

  مشخصات فردی
  

 :ملی شماره                          :صدور محل                           :خانوادگی نام               :نام
 :شناسنامھ شماره                                :پدر نام :                تاریخ

   دانشجو ھمسر شغل          :              دانشجو ولی شغل                    متأھل مجرد :تأھل وضعیت
 تکفل تحت فرزندان تعداد      )ھمسر فوت   شھید ھمسر متارکھ   ازکارافتادگی ھمسر (  زن مرد : جنسیت
 :نشانی

  :شروع تاریخ                                          ::رقمی ده پستی کد :                                            ھمراه /تلفن
  

  وضعیت تحصیلی
  

 :تحصیلی رشتھ                                     :دانشکده                                            :تحصیل محل دانشگاه
 سال              انتقالی  مھمانعادي :دانشجو وضعیت                          :دانشجویی شماره                          : تحصیلی مقطع
  خیر بلی :بورسیھ            خیربلی :شاغل                 :ورود نیمسال :                              دانشگاه بھ ورود

  :)انتقالی و مھمان مخصوصدانشجویان(مبدأ  دانشگاه
 :شروع تاریخ :                                                               مبدأ دانشگاه دانشجویی شماره

  
  *ندارد ارزش دیگري و باشد می وام پرداخت جهت صرفاً واحد تعداد و معدل اعالم*

  قبل: نیمسال دو معدل            :قبل نیمسال دو واحد تعداد :             جاري نیمسال تا گذرانده واحد تعداد :              جاري نیمسال واحد تعداد

  دانشکده / آموزش دانشگاه امور وتأیید مھر                                                                                      
 حساب صاحب حساب نوع شعبھ کد و نام )بانک ( شھر بانک نام دانشجو رقمی 10 حساب شماره

            
  

  آدرس محل سکونت دائمی دانشجو(ولی)
  سکونت فعلی دانشجوآدرس محل 

  
 تکمیل کامل صحت با و صادقانه را پرسشنامه این در مندرج اطالعات کلیه مسکن ودیعه ضوابط و قوانین از کامل آگاهی با که مینمایم تعهد                     اینجانب

 رفاه صندوق به یکجا بصورت مربوط هاي هزینه احتساب با را دریافتی وجوه کلیه گردد، اثبات و مشاهده اطالعات این در واقع خالف مطلبی که ودرصورتی نموده
 ، تحصیل از فراغت پس از ماه سه حداکثر ضمناً. داشت نخواهم را دانشجویان رفاه صندوق تسهیالت یا و وام از حق استفاده نیز آن از پس و نمایم پرداخت دانشجویان

              .نمود خواهم واریز دانشجویان رفاه صندوق حساب به مربوط مقررات طبق بطوریکجا را دریافتی مسکن ودیعه.......و اخراج ، تحصیل قطع
  تاریخ   /  /                                                                        دانشجو امضاء و نام                             

  
    

 دانشگاه فرھنگی و دانشجویی معاونت امضاء                       دانشگاه دانشجویی امور تأیید و رمھ                   :تاریخ      
  

 داختپر گردد می اعالم بدینوسیلھ دانشگاه، این ............................. رشتھ دانشجوي .................................................. خانم /آقاي درخواست تایید ضمن
 . است بالمانع نامبرده بھ ، لایر ............................................... بھ مبلغ مسکن ودیعھ

  

رئیس دانشگاه                                                                     امضاء

 ایثارگري نامھ -5 بانک تجارت عابر حساب شماره -4 ازدواج سند تصویر -3 نامھ اجاره تصویر -2 ملی کارت کپی ، دانشجویی کارت ، شناسنامھ تصویر -1 : مرکز بھ ارائھ جھت نیاز مورد مدارك  *



    

 

 دانشجویی امور بھ حساب تسویھ جھت را فیشآن و واریز دانشجویان رفاه صندوق حساب بھ دریافتی مسکن ودیعھ تحصیل از فراغت از پس ماه 3 حداکثر است الزم :مسکن ودیعھ بازپرداخت زمان :تذکر

  .گردد ارائھ
  

  

  

  

  

  

  متأھلی مسکن ودیعھ پرداخت دستورالعمل مفاد شرح
 

 تحصیلی مقطع هر طول در مسکن ودیعه از توانند می دارند اختیار در اجاره اي مسکن که متأهل دانشجویان کلیه 1-
 .استفاده نمایند نوبت یک
 مسکن ودیعه تحصیل از فراغت از پس ماه 3 حداکثر است الزم نمودهاند دهاستفا مسکن ودیعه از که دانشجویانی 2-

 ارائه دانشگاه دانشجویی امور به حساب تسویه جهت را آن فیش و واریز دانشجویان رفاه صندوق به حساب را دریافتی
 .نمایند
 .دبو نخواهد نامه اجاره در مندرج پرداخت پیش مبلغ از بیش پرداختی مبلغ وجه -1 تبصره
 .گردد بهره مند مسکن ودیعه از تواند می دو آن از یکی فقط باشند، دانشجو زوجین که صورتی در -2 تبصره
 نیز شدگان فوت و کلی کارافتادگی از شهداء، التحصیل، فارغ جانبازان شامل صندوق به مسکن ودیعه اعاده -3 تبصره
  .میشود


