باسمه تعالی

درخواست تسهیالت قرض الحسنه دانشجویان
دانشگاه آزاد اسالمی
واحد دولت آباد

ترم بهمن ماه

تاریخ :
شماره :

وام کوتاه مدت (تقسیط باچک)

دانشجوی گرامی :لطفا پس از مطالعه دقیق فرم نسبت به تکمیل آن اقدام نمایید.
اینجانب ..................................نام پدر .............................شماره شناسنامه ................................محل صدور ..........................سال تولد.........................

رشته ..............................مقطع.......................................به شماره دانشجویی  .............................با مطالعه دقیق آئین نامه اعطای تسهیالت قرض الحسنه
صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی و با آگاهی از اینکه این صندوق صرفاً به منظور کمک به دانشجویان مستعدی که امکانات مالی
پرداخت هزینه های تحصیلی خود را ندارند تش کیل گردید .از آنجائیکه خود را واجد شرایط برای اخذ قرض می دانم  ،لذا با نهایت صداقت و
دقت نسبت به تکمیل این پرسشنامه اقدام نموده و به منظور تامین بخشی از شهریه تحصیلی تقاضای تقسیط شهریه به مبلغ  ...............را
دارم.
تاریخ و امضاء قرض گیرنده:
-1وضعیت تاهل :
مجرد

متاهل

نام و نام خانوادگی همسر .............................................. :

تعداد اوالد .............................:شغل........................:

درآمدماهیانههمسر ..................................................................... :محل کار همسر ....................................................... :تلفن..........................:

توسط متقاضی تکمیل شود

 -2مشخصات پدر:
نام و نام خانوادگی  .......................... :شماره شناسنامه  ........................:سال تولد .....................:شغل ......................:درآمد ماهیانه ...........:تعداد
افراد تحت تکفل............. :آدرس محل کار پدر....................................................................................................... :تلفن....................................
 -3وضعیت مالی:

خانه شخصی

-4منبع تامین مخارج ماهیانه و تحصیل :
بستگان
خانواده
شخصاً
در صورت اشتغال  :نام سازمان

رایگان

استیجاری

مبلغ اجاره ماهیانه.................................

منابع دیگر...........................
شغل

نوع استخدام:

درآمد ماهیانه:

آدرس سکونت دانشجو :

تلفن:

آدرس محل کار:

تلفن:

تکمیل شود

توسط اداره آموزش

 -5وضعیت تحصیلی:
دانشجوی فوق در نیسمال اول /دوم سال تحصیلی . . . . . . . . . . .ترم . . . . . . . . . . .میباشد و تعداد واحدهای گذرانده شده  . . . . . . . . .واحدو
تعداد واحدهای ترم جاری  . . . . . .و معدل ترم قبل  . . . . . . . . .و از نظر رفتار و اخالق مورد تائید میباشد و شئونات دانشجویی را رعایت
می نماید و تعداد . . . . . . . . .به حروف . .. . . . . . . . . .ترم مشروط شده است.
امضاء و مهر کارشناس رشته آموزش:

....................................................................................................................................................................

شود

توسط صادر کننده چک تکمیل

تکمیل شود

صندوق رفاه

توسط

تکمیل شود

مربوطه

توسط معاون

چک

مشخصات

 -6مشخصات صادر کننده چک:
نام:

نام خانوادگی:

تاریخ تولد:

کد ملی :

شغل:

آدرس محل سکونت:

تلفن محل سکونت:

آدرس محل کار:

تلفن محل کار:

تلفن همراه :

امضا ضامن
-7نظریه رئیس صندوق رفاه :دانشجو کلیه شرایط تقسیط را دارد.
نام و نام خانوادگی:

امضا رئیس صندوق رفاه

زهرا لقمانی

-8نظریه معاون مربوطه  :با تقسیط شهریه دانشجو موافقت می گردد.
نام و نام خانوادگی:

تاریخ چک

دکتر رحمان ساعدی

شماره چک

نام بانک

امضا معاون اداری و مالی

شعبه

مبلغ

95/12/05
96/02/05
96/03/05

اینجانب دانشجو

به شماره دانشجویی

متعهد می شوم که چک های مشروحه فوق را در موعد

مقرر وصول شود و در پرداخت آن کوتاهی ننمایم .
تاریخ و امضا دانشجو

نکات مهم:
-1به کلیه دانشجویانی که چک برگشتی و یا تعویق اقساط دارند وام و یا تقسیط تعلق نمی گیرد.
-2کلیه چک ها بایستی بانکی( فقط ملی  ،ملت  ،صادرات  ،سپه  ،کشاورزی ،رفاه  ،مسکن) بوده و چک قرض الحسنه قابل قبول نمی
باشد.
-3کلیه چک ها در وجه صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دولت آباد مطابق با تاریخ اعالم شده در جدول فوق و بدون خط
خوردگی باشد.
-4نام و نام خانوادگی دانشجو به همراه شماره دانشجویی و شماره تلفن در زیر چک ها با مداد نوشته شده باشد.
-5شهریه فقط در محدوده تاریخ اعالم شده توسط صندوق رفاه قابل تقسیط می باشد و خارج از محدوه اعالم شده صندوق رفاه از ارائه
تسهیالت معذور است.
 -6چنانچه چک صادره متعلق به شخص دانشجو نمی باشد دانشجو موظف است پشت چک ها را دو امضا نماید.
 -7دانشجویان مهمان ،دانشجویان مشروطی تا دو ترم و دانشجویانی که وام کوتاه مدت تامین شهریه گرفته اند نمی توانند درخواست
تقسیط کنند.

....................................................................................................................................................................
تعداد ........فقره چک به شماره های .......................... -3 .......................... -2.......................... -1از بانک ...................شعبه ..................
جمعا به مبلغ  .................................از دانشجو آقای/خانم  ........................................به شماره دانشجویی  ..............................بابت تقسیط
شهریه با چک در یافت گردید .

مهر و امضاء صندوق رفاه

بسمه تعالي
صندوق رفاه دانشجويان
فرم تعهدنامه تسهيالت كوتاه مدت صندوق رفاه دانشجويان
اين قرارداد بين دانشگاه آزاد اسـالمي واحد دولت آباد ( به نمايندگي صـندوق رفاه دانشجويان ) از يك طــر
كه در اين قرارداد قرض گيرنده ناميده مي شود  ،از طر
سررسيد فوق تاوير نمايد  ،ساليانه به مبناف

و دانشجــوف فــوق

ديگر منعقد گرديد  1.ـ چنانچـه قـرض گيرنـده در ارداوـت واد وـود در

درصد مبلـغ قسـط معـوق به صـندوق جريـمه عدد ايفاف تعهد بـر ممـه قـرض گيرنـده

تعلق مي گيرد كه متعهد گرديد به صندوق رفاه بپردازد  2.ـ چنانچه قرض گيرنده در تاديه اقساط باز ارداوت قرض الحسنه بيش از 10
روز تاوــير نمايد و با حسب تشخيـص دانشـگاه وال

اظـهارات قرض گيرنده و يا عدد ايفاف تعهدات وف به شرح اين قرارداد معلـود

شود  ،صندوق رفـاه دانشگاه حـق دارد اين قرارداد را فسخ نمايد  .در اين صـورت دـين موجل قرض گيرنده تبـديل بـه ديـن حـا
شده و ساليانه مبلغي معـاد

درصـد قـرض الـحسنه دريافتي به عنوان وجه التزاد و جريـمه عدد ايفـاف تعهـد از تـاريخ دريافـت

قرض الحسنه تا روز وصـو طلب صندوق رفاه بر ممه قرض گيرنده تعلق مي گيرد كه متعهد گرديد به صندوق رفاه دانشگاه بپردازد .
 3ـ ضامن استرداد قرض الحسنه موضوع اين قرارداد را منفردا و متضــامنا با قـرض گيرنده تعهد و تضمين نمود به اين ترتيــب كـه در
صورت عـدد ايفاف تعهدات قرض گيرنده به شـرح اين قـرارداد حسب تشخـيص صندوق رفـاه دانشـگاه بـه محــع اعـالد صــندوق
مطالبات ناشي از قرارداد را اعم از اصل و جرائم و وسارات در وجـه صـندوق بپـردازد  4.ـ ايـن قـرارداد حسـب موافــقت طـرفين
مـتعاقدين مطابق مـاده واحده قـانون اصـالح مـاده  15قانون عملـيات بانكـي بدون ربا مــوو
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شـوراف اسـالمي

ايران در حكم اسناد رسمي و الزد االجــرا بوده و اجـراف آن تابـع مـفاد آئين نامه اجراف اسناد رسـمي الزد االجرا مي باشد و قرض
گيرنده و ضامن اقرار و اعترا

مي نمايد كه نسبت به مفاد و منـدرجات و شرايط قرارداد وقــو

كامـل داشـته و بـا علـم و اطـالع از

تعهدات موضوع قرارداد با تفاهم و تراضي كامل دانشگاه نسبـت بـه انعـقاد و امضاء آن اقـداد نموده و در مقـاد اجراف آن هيچــگونه
اوتالفي با دانشـگاه آزاد اسالمي ندارند و در صورت تخلف قرض گيرنده از مفاد قرارداد حاضـر صـندوق رفــاه دانشـگاه مـي توانــد
جهت وصو حـقوق و مطالـبات وود از طريق مراجـع دادگسترف يا ادارات ثبت اجـرائيه صادر و عمليات اجـرائي را برابر مـقـررات
و قـوانين مـربوطـه تا وصـو تـمامي حقوق و مطالــبات وود تعقيب نمايد  .تشخيص دانشگاه در مورد تخلف قـرض گيرنـده از مفـاد
قرارداد و ميزان مطالبات صندوق مـورد قبو نامبردگان بوده و آنـان با امـضاف اين قرارداد هرگونه ايراد و اعتراضي را از وود سلب
و ساقط نمودند .
در صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسالمي دولت آباد به امضاء رسيد %

اين قرارداد در تاريخ
امضاء مسئو صندوق رفاه دانشجويان
اين قسمت در موقع تسويه حسا

امضاء قرض گيرنده

توسط دانشجو تكميل شود.

چك برگشتي به شماره  ...................به مبلغ  ...........................در تاريخ ...........................

تحويل اينجانب....................

به شماره دانشجوئي  ...................................................گرديد .
امضاء دانشجو

