
  71صفحه - »2 شمارهفرم«                                             بسمه تعالی                                               
   جمهوري اسالمی ایران                      

   وزارت علوم، تحقیقات و فناوري                                            
  :ردیف                                   برگ درخواست وام                                         

  : تاریخ                      مند از خوابگاه  بهره-  بیمه- مسکن- تحصیلی                         
                                                            :     شماره پرونده دانشجویی                   1388-89سال تحصیلی                                                                    

 .یا مخدوش بودن درخواست به منزله عدم بررسی و اجابت آن تلقی می گردددانشجوي عزیز ارائه اطالعات ناقص همراه با قلم خوردگی 

  
  

                                                                                                                         :مشخصات فردي 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  :وضعیت تحصیلی
  
  
  
  
  

  
 *د صرفاً جهت پرداخت وام می باشد و ارزش دیگري ندارداعالم معدل و تعداد واح*

   
 

                                                                                                             
   دانشکده / یید امور آموزش دانشگاهٔمهر وتا                                                                                                                               

  نام صاحب حساب  نوع حساب       کد شعبه     نام و   )بانک (  شهر    بانک نام       )رقمی10(   شماره حساب دانشجو   

    تجارت   

 
 
 

                                                                                                                                           
  
  
  
  
         
  

  امور دانشجویی دانشگاهیید ٔمهر وتا                                                                                                                                               
  

  آرم مرکز

                                        1353سیس تأسال 

 :نیمسال قبل دو معدل:                         تعداد واحد دو نیمسال قبل:  تا نیمسال جاري عداد واحد گذرانده   ت     :د نیمسال جاريتعداد واح

  £    دوم   £اول: نیمسال درخواست وام             £:       بهره مند از خوابگاه£ بیمه       £مسکن      £تحصیلی :  نوع وام درخواستی
  

    شماره حساب عابر بانک تجارت-2شجویی ، کپی کارت ملی  تصویر شناسنامه ، کارت دان-1: مدارك مورد نیاز جهت ارائه به مرکز * 
 )گردددر رابطه با آقایان طول مدت نظام وظیفه در صورت مشمول بودن محاسبه می(باشد  ماه بعد از پایان تحصیل می9 زمان شروع اقساط :تذکر

  :   رشته تحصیلی                             :           دانشکده    :دانشگاه محل تحصیل
              £:   مهمان  £: انتقالی£    : عادي:  وضعیت دانشجو:                                       شماره دانشجویی:                                   مقطع تحصیلی 

  £خیر      £بلی :    بورسیه£   خیر £بلی     :                      شاغل:                                  نیمسال ورود  :        سال ورود به دانشگاه 
  :)مان و انتقالیمخصوص دانشجویان مه(انشگاه مبداء د

  :تاریخ شروع:                                                                              شماره دانشجویی دانشگاه مبدا

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

      :           شغل همسر دانشجو     :شغل ولی دانشجو       £هلمتأ      £مجرد   : هلتأوضعیت 
  ........ :تعداد فرزندان تحت تکفل  ) £   ازکارافتادگی همسر £   متارکه £    همسر شهید £فوت همسر   ( £زن    £مرد  : جنسیت 
  : نشانی
  : کد پستی ده رقمی          :همراه/ تلفن

      

    £:           خیر £:  بله  :                                                نمونه£:   خیر         £:  بله :        ممتاز 
  یید معاونت دانشجویی و فرهنگیتأ                        مهر و                          مهر و تایید دفتر استعداد هاي درخشان                                 

نمایم که کلیه اطالعات مندرج در این پرسشنامه را صادقانه و با صحت کامل تکمیل نمـوده و در صـورتی کـه مطلبـی خـالف واقـع در ایـن                                      تعهد میاینجانب       
 دانشجویان پرداخت نمـایم و پـس از آن نیـز حـق اسـتفاده از وام و یـا       هاي مربوط بصورت یکجا به صندوق رفاهاطالعات مشاهده و اثبات گردد، کلیه وجوه دریافتی را با احتساب هزینه          

   نام و امضاء دانشجو                                                                                                       . تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان را نخواهم داشت
  :     /     /      تاریخ                                                                                                                                                                   



                                                                                 72صفحه                                                                                                                                                

   تحصیلی، مسکن و بیمهمقررات دریافت وام
  
  ).به استثناي کار دانشجویی(  عدم اشتغال به کاري که مستلزم دریافت اجرت باشد -1
  . سپردن سند تعهد محضري با ضامن معتبر-2
  ).به عنوان دانشجوي تمام وقت(  ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشی -3
  ).دانشجویان ورودي جدید در نیمسال اول و دوم تحصیل بدون احتساب معدل وام دریافت می نمایند(شروط نبودن در دو نیمسال قبل  م-4
  . یک نیمسال مشروط تحصیلی از نصف وام تحصیلی استفاده می کند-5
  . وام دانشجویانی که دو نیمسال مشروط شوند قطع می شود-6
  :  مدت استفاده از وام -7
  ) چهارنیمسال( اردانی و کارشناسی ارشد ناپیوسته ک

  ) چهارنیمسال ( کارشناسی ناپیوسته 
  )هشت نیمسال ( کارشناسی پیوسته و دکتراي تخصصی 
  )دوازده نیمسال( اي کارشناسی ارشد پیوسته و دکتراي حرفه

شـود و از   محـسوب مـی  7مذکور جزء دوره مندرج در ماده اي از تحصیل از وام استفاده ننماید مدت         چنانچه دانشجو به هر نحوي در دوره       -8
  .تواند استفاده کندباقیمانده دوره می

  .نامه معتبر براي دریافت وام مسکن ضروري است  ارائه مدرك یا اجاره-9
ان مجـرد اسـتفاده   تواننـد از وام مـسکن دانـشجوی   کنند میهل که دور از همسر در شهرستانهاي دیگر زندگی می       متأ خواهران دانشجوي    -10
  .مایندن

 دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، از کارافتادگی همسر و یا متارکه فرزندانشان را تحت تکفل دارند با ارائه اسناد و مدارك قانونی             -11
  .مند گردندهلی و حق اوالد بهرهمتأمی توانند از وام مسکن 

  مراحل درخواست وام 
موظفند در ابتداي هر نیمسال تحصیلی نسبت به ) در صورتی که شرایط اولیه را دارا باشند( و مسکن یی وام تحصیل کلیه دانشجویان متقاض-1

  .تکمیل برگ درخواست اقدام و به امور دانشجویی ارائه نمایند
تحـصیلی فـرم مـذکور را در صـورتی کـه      ) مقطع(مند از خوابگاه موظفند براي یکبار در هر دوره  کلیه دانشجویان متقاضی وام بیمه و بهره   -2

شرایط اولیه را داشته باشند تکمیل و به امور دانشجویی ارائه کنند و در صورت انصراف از هر یک از موارد فوق الـذکر ، مراتـب را بـه صـورت          
  .ندکتبی به امور دانشجویی محل تحصیل خود اعالم نمای

 در صورتیکه به هر نحوي دانشجو شخصاً از اخذ وام منصرف یا شرایط دریافت وام را نداشته باشد یا بـدلیلی از اسـتفاده خوابگـاه انـصراف           -3
  .نموده یا محروم گردد می توان از برنامه تسهیالت رفاهی خارج نمود

از سوي دانشجو اعالم گردد در برگ درخواست اصالح و ...) ولد فرزند و ازدواج ، ت( در صورتیکه هر گونه تغییر در وضعیت دانشجو از جمله         -4
 .شودلحاظ میسیستم اتوماسیون در 

 


