فرم درخواست تسهیالت قرض الحسنه دانشجویان
شوارُ ٍام در سيستن صٌذٍق رفاُ :
شوارُ داًشجَیی:

ایٌجاًة ً...............:ام پسض  .................:ضواضُ ضٌاسٌاهِ .................:هحل صسٍض ......................:سال تَلس .......................:تاتؼیت  ...............:تا هغالؼِ زلیك
آئیي ًاهِ اػغای تسْیالت لطض الحسٌِ صٌسٍق ضفاُ زاًطجَیاى زاًطگاُ آظاز اسالهی ٍ تاآگاّی اظ ایٌىِ ایي صٌسٍق صطفاً تِ هٌظَض ووه تِ
زاًطجَیاى هستؼسی وِ اهىاًات هالی تطای پطزاذت ّعیٌِ ّای تحصیلی ذَز ضا ًساضًس تطىیل گطزیسُ ٍ تایستی تِ ٌّگام تطن تحصیل اذطاج یا اتوام
تحصیالت تطاساس ضَاتظ تؼییي ضسُ ًسثت تِ تاظپطزاذت لطض السام ًواین اظ آًجائیىِ ذَز ضا ٍاجس ضطایظ تطای اذص لطض هی زاًن لصا تا ًْایت
صسالت ٍ زلت ًسثت تِ تىویل ایي پطسطٌاهِ السام ًوَزُ ٍ تِ هٌظَض ترطی اظ ضْطیِ تحصیلی ّ/عیٌِ تحصیلی/اجاضُ هسىيّ/عیٌِ اظزٍاج/ضطٍضی
ٍ  . . .تماضای زضیافت هثلغ  ...........................ضیال لطض ضا زاضم/.
اهضا
ٍ-1ضؼيت تأّل:

ًام ٍ ًام ذاًَازگی ّوسط :
آزضس ٍ تلفي هحل واض:

هتأّل
هجطز
زضآهسهاّیاًِ ّوسط :

ضغل:

تؼساز اٍالز :

 -2هشخصات پذر:

ضواضُ ضٌاسٌاهِ :
تؼساز ػائلِ تحت تىلف:

ًام ٍ ًام ذاًَازگی :
زضآهس هاّیاًِ :
آزضس ٍ تلفي هحل واض پسض:

ضغل:

سال تَلس :

ٍ-3ضؼيت هالی:

استیجاضی
ضایگاى
ذاًِ ضرصی
هٌبغ تاهيي هخارج هاّياًِ ٍ تحصيل :
هٌاتغ زیگط:
تستگاى
ذاًَازُ
ضرصاً
ضغل :
درصَرت اشتغال ً،ام ساظهاى :
آزضس ٍ تلفي هحل واض:

هثلغ اجاضُ هاّیاًِ:

زضآهس هاّیاًِ:

ًَع استرسام :

هشخصات کساًيکِ اس ًظز هالی بِ شوا کوک هی کٌٌذ.

ردیف

ًسبت

شغل

ًام ٍ ًام خاًَادگی

آیا زض حال حاضط اظ ًْاز ٍ یا ساظهاًی ووه ّعیٌِ تحصیلی زضیافت هی زاضز؟ تلی
زضصَضت هثثت تَزى ًام ساظهاى شوط ضَز :

دراهد هاّیاًِ

تعداد عائلِ

ذیط
هثلغ ووه

ٍ-4ضؼيت تحصيلی:

واضزاًی

واضضٌاسی ًاپیَستِ

ضضتِ :

تطم :

واضضٌاسی پیَستِ

واضضٌاسی اضضس ًاپیَستِ

واضضٌاسی اضضس پیَستِ

ضواضُ زاًطجَیی:

-5آدرس هحل سکًَت:

تلفي هٌعل:
تلفي هحل واض:

آزضس هحل واض :
تلفي ّوطاُ:
هتؼْس هی ضَم تا ظهاًی وِ تسّی ایٌجاًة والً ٍاضیع ًطسُ تغییطات تؼسی آزضس هحل واض ٍ سىًَت ذَز ضا تِ زاًطگاُ اػالم زاضم.
آیا قبالً از وامهای صندوق رفاه دانشجویان استفاده کرده اید؟

بلی

خیر

«تؼْذًاهِ»
-6ایي قسوت تَسط ٍام گيزًذُ تکويل شَد:

هحل صسٍض:
ضواضُ ضٌاسٌاهِ :
ًام پسض :
ایٌجاًة :
زاًطگاُ آظاز اسالهی ٍاحس زاضاب وِ اظتسْیالت
تِ ضواضُ زاًطجَیی :
زاًطجَی ضضتِ :
سال تَلس :
صٌسٍق ضفاُ زاًطجَیاى استفازُ هی ًواین تا اعالع واهل اظ هفاز آئیي ًاهِ ٍ ًحَُ استفازُ اظ تسْیالت هتؼْس هی ضَم ًسثت تِ تاظپطزاذت ٍ ٍاضیع
تسّی ذَز عثك الساعی وِ زاًطگاُ آظاز اسالهی تؼییي هی ًوایس زض سطضسیس ّای همطض السام ًواین ٍزض صَضت ترلف اظ آئیي ًاهِ هطتَعِ ٍ ػسم
پطزاذت الساط زض سطضسیس ّای همطض ٍ یا تطن تحصیل ٍ یا اذطاج تِ ّط ػلت ٍ  ...ولیِ تسّی ٍ ذساضت ًاضی اظ آى تِ هیعاًی وِ زاًطگاُ آظاز
اسالهی تؼییي ٍ اػالم هی ًوایس تثسیل تِ زیي حال ضسُ ٍ تایستی یه جا پطزاذت ًواین تطریص زاًطگاُ آظاز زضتاضُ ٍلَع ترلف هست تاظپطزاذت
ّعیٌِ ّای هتؼلمِ ٍ هثلغی وِ تایس پطزاذت وٌن لغؼی ٍ غیط لاتل اػتطاض است ٍ زاًطگاُ اظاز اسالهی هی تَاًس ػالٍُ تط تحَیل هساضن تحصیلی
تؼٌَاى ٍویل تالػعل تا حك تَویل غیط ٍلَ وطاضاً اظ عطف ایٌجاًة ًسثت تِ ٍصَل هغالثات ذَزش اظ هحل حمَق ٍ هعایا هاّیاًِ ٍ یا ّط ًَع
زاضائی زیگط ایٌجاًة السام ًوایس ٍ یا اظ عطیك هطاجغ لاًًَی تااستفازُ اظ چه ٍ یا سفتِ ّای ٍاگصاضی تطػلیِ ایٌجاًة ٍ ضاهي هٌفطزاً ٍ یا هتضاهٌاً
اجطائیِ صازض ٍ ولیِ علة ذَز ضا یىجا هغالثِ ٍ ٍصَل ًوایس .زضضوي هتؼْس هی گطزم زض صَضت تغییط ازضس یا ضواضُ تلفي زض اسطع ٍلت هطاتة
ضا تِ اعالع صٌسٍق ضفاُ زاًطجَیی تطساًن.
آدرس هحل سکًَت داًشجَ:
شوارُ تلفي ثابت:

اهضا

شوارُ تلفي ّوزاُ:

تاریخ

-7هشخصات ضاهي:
تَسط ضاهي تکويل شَد

ًام پسض :

ضواضُ ضٌاسٌاهِ :

ایٌجاًة
آزضس هحل سىًَت:
آازضس هحل واض:
تاظپطزاذت ولیِ الساط تسْیالت اػغایی ضا هتضاهٌاً ضواًت هی ًواین .
تلفي ثاتت ::
تلفي ّوطاُ : :

ضغل :

اهضا
تاضید

(حضَر ضاهي در صٌذٍق رفاُ الشاهی هی باشذ)
ًظزیِ آهَسش داًشکذُ ًظزیِ کويتِ قزض الحسٌِ

ٍ-8ضؼيت تحصيلی:

همغغ تحصیلی
ػٌَاى ضضتِ
تؼساز ٍاحس ّای تطم جاضی

ًیوسال اٍل/زٍم سال تحصیلی
تطم
هؼسل تطم لثل
هؼسل ول

تؼساز ٍاحس ّای گصضاًسُ ضسُ
تؼساز تطهْای هططٍط
ًام ٍ ًام خاًَادگی
هْز ٍ اهضا کارشٌاس گزٍُ

جلسِ وویتِ اػغای تسْیالت لطض الحسٌِ صٌسٍق ضفاُ زاًطجَیی زاًطگاُ آظاز اسالهی ٍاحس زاضاب تطىیل
 -9زض هَضخ
)تِ ػٌَاى لطض الحسٌِ ضْطیِ
ضیال(تا حطٍف :
گطزیس ٍ وویتِ تا اػغای هثلغ
ّعیٌِ اظزٍاج
تحصیلی ( هیاى هست تلٌس هست )ووه ّعیٌِ تحصیلی اجاضُ هسىي
هَافمت ًوَز
ضطٍضی
 -1رئيس صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى

 -2هؼاٍى اداری هالی

تَضيح:چٌاًچِ کويتِ با اػطا قزض هَافقت ًٌوایذ  ،ػلت ػذم هَافقت اػالم دارد.

-3هؼاٍى داًشجَیی

فرم درخواست تسهیالت قرض الحسنه دانشجویان
شوارُ ٍام در سيستن صٌذٍق رفاُ :
شوارُ داًشجَیی:

ایٌجاًة ً...............:ام پسض  .................:ضواضُ ضٌاسٌاهِ .................:هحل صسٍض ......................:سال تَلس .......................:تاتؼیت  ...............:تا هغالؼِ زلیك
آئیي ًاهِ اػغای تسْیالت لطض الحسٌِ صٌسٍق ضفاُ زاًطجَیاى زاًطگاُ آظاز اسالهی ٍ تاآگاّی اظ ایٌىِ ایي صٌسٍق صطفاً تِ هٌظَض ووه تِ
زاًطجَیاى هستؼسی وِ اهىاًات هالی تطای پطزاذت ّعیٌِ ّای تحصیلی ذَز ضا ًساضًس تطىیل گطزیسُ ٍ تایستی تِ ٌّگام تطن تحصیل اذطاج یا اتوام
تحصیالت تطاساس ضَاتظ تؼییي ضسُ ًسثت تِ تاظپطزاذت لطض السام ًواین اظ آًجائیىِ ذَز ضا ٍاجس ضطایظ تطای اذص لطض هی زاًن لصا تا ًْایت
صسالت ٍ زلت ًسثت تِ تىویل ایي پطسطٌاهِ السام ًوَزُ ٍ تِ هٌظَض ترطی اظ ضْطیِ تحصیلی ّ/عیٌِ تحصیلی/اجاضُ هسىيّ/عیٌِ اظزٍاج/ضطٍضی
ٍ  . . .تماضای زضیافت هثلغ  ...........................ضیال لطض ضا زاضم/.
اهضا
ٍ-1ضؼيت تأّل:

ًام ٍ ًام ذاًَازگی ّوسط :
آزضس ٍ تلفي هحل واض:

هتأّل
هجطز
زضآهسهاّیاًِ ّوسط :

ضغل:

تؼساز اٍالز :

 -2هشخصات پذر:

ضواضُ ضٌاسٌاهِ :
تؼساز ػائلِ تحت تىلف:

ًام ٍ ًام ذاًَازگی :
زضآهس هاّیاًِ :
آزضس ٍ تلفي هحل واض پسض:

ضغل:

سال تَلس :

ٍ-3ضؼيت هالی:

استیجاضی
ضایگاى
ذاًِ ضرصی
هٌبغ تاهيي هخارج هاّياًِ ٍ تحصيل :
هٌاتغ زیگط:
تستگاى
ذاًَازُ
ضرصاً
ضغل :
درصَرت اشتغال ً،ام ساظهاى :
آزضس ٍ تلفي هحل واض:

هثلغ اجاضُ هاّیاًِ:

زضآهس هاّیاًِ:

ًَع استرسام :

هشخصات کساًيکِ اس ًظز هالی بِ شوا کوک هی کٌٌذ.

ردیف

ًسبت

شغل

ًام ٍ ًام خاًَادگی

آیا زض حال حاضط اظ ًْاز ٍ یا ساظهاًی ووه ّعیٌِ تحصیلی زضیافت هی زاضز؟ تلی
زضصَضت هثثت تَزى ًام ساظهاى شوط ضَز :

دراهد هاّیاًِ

تعداد عائلِ

ذیط
هثلغ ووه

ٍ-4ضؼيت تحصيلی:

واضزاًی

واضضٌاسی ًاپیَستِ

ضضتِ :

تطم :

واضضٌاسی پیَستِ

واضضٌاسی اضضس ًاپیَستِ

واضضٌاسی اضضس پیَستِ

ضواضُ زاًطجَیی:

-5آدرس هحل سکًَت:

تلفي هٌعل:
تلفي هحل واض:

آزضس هحل واض :
تلفي ّوطاُ:
هتؼْس هی ضَم تا ظهاًی وِ تسّی ایٌجاًة والً ٍاضیع ًطسُ تغییطات تؼسی آزضس هحل واض ٍ سىًَت ذَز ضا تِ زاًطگاُ اػالم زاضم.
آیا قبالً از وامهای صندوق رفاه دانشجویان استفاده کرده اید؟

بلی

خیر

«تؼْذًاهِ»
-6ایي قسوت تَسط ٍام گيزًذُ تکويل شَد:

هحل صسٍض:
ضواضُ ضٌاسٌاهِ :
ًام پسض :
ایٌجاًة :
زاًطگاُ آظاز اسالهی ٍاحس زاضاب وِ اظتسْیالت
تِ ضواضُ زاًطجَیی :
زاًطجَی ضضتِ :
سال تَلس :
صٌسٍق ضفاُ زاًطجَیاى استفازُ هی ًواین تا اعالع واهل اظ هفاز آئیي ًاهِ ٍ ًحَُ استفازُ اظ تسْیالت هتؼْس هی ضَم ًسثت تِ تاظپطزاذت ٍ ٍاضیع
تسّی ذَز عثك الساعی وِ زاًطگاُ آظاز اسالهی تؼییي هی ًوایس زض سطضسیس ّای همطض السام ًواین ٍزض صَضت ترلف اظ آئیي ًاهِ هطتَعِ ٍ ػسم
پطزاذت الساط زض سطضسیس ّای همطض ٍ یا تطن تحصیل ٍ یا اذطاج تِ ّط ػلت ٍ  ...ولیِ تسّی ٍ ذساضت ًاضی اظ آى تِ هیعاًی وِ زاًطگاُ آظاز
اسالهی تؼییي ٍ اػالم هی ًوایس تثسیل تِ زیي حال ضسُ ٍ تایستی یه جا پطزاذت ًواین تطریص زاًطگاُ آظاز زضتاضُ ٍلَع ترلف هست تاظپطزاذت
ّعیٌِ ّای هتؼلمِ ٍ هثلغی وِ تایس پطزاذت وٌن لغؼی ٍ غیط لاتل اػتطاض است ٍ زاًطگاُ اظاز اسالهی هی تَاًس ػالٍُ تط تحَیل هساضن تحصیلی
تؼٌَاى ٍویل تالػعل تا حك تَویل غیط ٍلَ وطاضاً اظ عطف ایٌجاًة ًسثت تِ ٍصَل هغالثات ذَزش اظ هحل حمَق ٍ هعایا هاّیاًِ ٍ یا ّط ًَع
زاضائی زیگط ایٌجاًة السام ًوایس ٍ یا اظ عطیك هطاجغ لاًًَی تااستفازُ اظ چه ٍ یا سفتِ ّای ٍاگصاضی تطػلیِ ایٌجاًة ٍ ضاهي هٌفطزاً ٍ یا هتضاهٌاً
اجطائیِ صازض ٍ ولیِ علة ذَز ضا یىجا هغالثِ ٍ ٍصَل ًوایس .زضضوي هتؼْس هی گطزم زض صَضت تغییط ازضس یا ضواضُ تلفي زض اسطع ٍلت هطاتة
ضا تِ اعالع صٌسٍق ضفاُ زاًطجَیی تطساًن.
آدرس هحل سکًَت داًشجَ:
شوارُ تلفي ثابت:

اهضا

شوارُ تلفي ّوزاُ:

تاریخ

-7هشخصات ضاهي:
تَسط ضاهي تکويل شَد

ًام پسض :

ضواضُ ضٌاسٌاهِ :

ایٌجاًة
آزضس هحل سىًَت:
آازضس هحل واض:
تاظپطزاذت ولیِ الساط تسْیالت اػغایی ضا هتضاهٌاً ضواًت هی ًواین .
تلفي ثاتت ::
تلفي ّوطاُ : :

ضغل :

اهضا
تاضید

(حضَر ضاهي در صٌذٍق رفاُ الشاهی هی باشذ)
ًظزیِ آهَسش داًشکذُ ًظزیِ کويتِ قزض الحسٌِ

ٍ-8ضؼيت تحصيلی:

همغغ تحصیلی
ػٌَاى ضضتِ
تؼساز ٍاحس ّای تطم جاضی

ًیوسال اٍل/زٍم سال تحصیلی
تطم
هؼسل تطم لثل
هؼسل ول

تؼساز ٍاحس ّای گصضاًسُ ضسُ
تؼساز تطهْای هططٍط
ًام ٍ ًام خاًَادگی
هْز ٍ اهضا کارشٌاس گزٍُ

جلسِ وویتِ اػغای تسْیالت لطض الحسٌِ صٌسٍق ضفاُ زاًطجَیی زاًطگاُ آظاز اسالهی ٍاحس زاضاب تطىیل
 -9زض هَضخ
)تِ ػٌَاى لطض الحسٌِ ضْطیِ
ضیال(تا حطٍف :
گطزیس ٍ وویتِ تا اػغای هثلغ
ّعیٌِ اظزٍاج
تحصیلی ( هیاى هست تلٌس هست )ووه ّعیٌِ تحصیلی اجاضُ هسىي
هَافمت ًوَز
ضطٍضی
 -1رئيس صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى

 -2هؼاٍى اداری هالی

تَضيح:چٌاًچِ کويتِ با اػطا قزض هَافقت ًٌوایذ  ،ػلت ػذم هَافقت اػالم دارد.

-3هؼاٍى داًشجَیی

ردیف

اًَاع قزض
الحسٌِ

1

ضْطیِ تحصیلی
وَتاُ هست

2

ضْطیِ تحصیلی
هیاى هست

3

ضْطیِ تحصیلی
تلٌس هست

هصَبِ فؼلی—هبالغ بِ ریال
هتأّل

هجزد

هثلغ ٍام :ضْطیِ ثاتت زاًطجَ
جْت زضیافت ٍام وَتاُ هست اضائِ یه فمطُ چه هؼتثط تاًىی
العاهی هی تاضس
ضضتِ ّای واضزاًی ٍ واضضٌاسی ًاپیَستِ ٍ واضضٌاسی اضضس %60
هثلغ ول ضْطیِ تطم جاضی ٍ واضضٌاسی پیَستِ  %50هثلغ ول
ضْطیِ تطم جاضی
هساضن الظم:گَاّی اهضا هحضطی(ضاهي واضهٌس ضسوی زٍلت)-
تىویل فطهْای هطتَعِ-وپی ضٌاسٌاهِ ٍ واضت هلی هتماضی ٍ
ضاهي –تصَیط حىن واضگعیٌی ضاهي

ًحَُ
هْلت باسپزداخت ٍام

پزداخت بِ
داًشجَ

تاظپطزاذت هاّیاًِ تطای هست  4هاُ جْت
تطهْای هْط ٍ تْوي ٍ یه هاُ جْت تطم تاتستاى

ٍاضیع تِ حساب
ضْطیِ زاًطجَ

تاظپطزاذت هاّیاًِ تطای هست  10هاُ

ٍاضیع تِ حساب
ضْطیِ زاًطجَ

واضزاًی ٍ واضضٌاسی حساوثط  5/000/000ضیال جْت
ّطتاض تماضا ٍ واضضٌاسی اضضس حساوثط 10/000/000
ضیال جْت ّط تاض تماضا
تَجِّ :ز داًشجَ در طَل تحصيل حذاکثز سِ بار

ٍاضیع تِ حساب
ضْطیِ زاًطجَ

هی تَاًذ تقاضای ٍام بلٌذ هذت ًوایذ

4

ووه ّعیٌِ
تحصیلی

5/000/000

6/000/000

تاظپطزاذت هاّیاًِ تطای هست  9هاُ

5

اجاضُ هسىي

5/000/000

7/000/000

تاظپطزاذت هاّیاًِ تطای هست  12هاُ

6

اظزٍاج

15/000/000

7

ضطٍضی

12/000/000

فمظ یه تاض زض عَل تحصیل تا تاظپطزاذت حساوثط
 20هاُ
تَجِ:فقط داًشجَیاًی قادر بِ اخذ هی باشٌذ کِ
حذاکثز یک سال اس تاریخ اسدٍاج بيشتز ًگذشتِ

پطزاذت تِ
زاًطجَ تِ صَضت
چه
پطزاذت تِ
زاًطجَ تِ صَضت
چه
پطزاذت تِ
زاًطجَ تِ صَضت
چه

باشذ ٍ در دٍراى داًشجَیی اسدٍاج کزدُ باشٌذ

فمظ یه تاض زض عَل تحصیل تا تاظپطزاذت حساوثط
 20هاُ
تَجٍِ:ام ضزٍری فقط بابت ّشیٌِ ّای بيوارستاًی
با ارائِ صَرتحساب اس بيوارستاى پزداخت هی

پطزاذت تِ
زاًطجَ تِ صَضت
چه

گزدد

هذارک هَرد ًياس جْت اخذ ٍام بِ استثٌاء ردیف :3ٍ1
فتَوپی ضٌاسٌاهِ هتماضی ،فتَوپی واضت زاًطجَیی-فتَوپی تطي اًتراب ٍاحس تطم جاضی ،یه فمطُ چه ضواًت تِ هثلغ  %120هثلغ ٍام(زضٍجِ
زاًطگاُ آظاز اسالهی ٍاحس زاضاب)-فتَوپی آذطیي فیص حمَلی ضاهي-فتَوپی ضٌاسٌاهِ ضاهي-گَاّی وسط اظ حمَق ضاهي-زضیافت فطهْای
هطتَعِ اظ سایت ٍ تىویل اًْا
تَجِ -1افطاز هتأّل زلت ًوایٌس جْت اذص ٍاهْای ضزیف  6-5-4زًٍسرِ وپی سٌس اظزٍاج اظ صفحات  1تا  6العاهیست
تَجِ -2جْت زضیافت ٍام ووه ّعیٌِ تحصیلی یه تطي فاوتَض ذطیس ٍسایل هطتَط تِ ّعیٌِ تحصیلی تِ هثلغ ٍام هی تایست اضائِ گطزز
تَجِ -3جْت زضیافت ٍام اجاضُ هسىي زٍ ًسرِ وپی سٌس اجاضُ اضائِ گطزز زاًطجَیاى ساوي ذَاتگاُ یه تطي تأییسیِ اظ هسیط ضفاُ زاًطجَیی اذص ٍ
اضائِ گطزز
* واضهعز ولیِ ٍاهْا تِ استثٌاء ضزیف سَم  %2.5هی تاضس
* واضهعز ٍام تلٌس هست (ضزیف %4 )3هی تاضس

باسوِ تؼالی

هذارک هَرد ًياس جْت اخذ ٍام داًشجَیی

 - 1پَضِ یه ػسز
- 2فتَوپی ضٌاسٌاهِ ٍ واضت هلی ٍام گیطًسُ
- 3فتَوپی واضت زاًطجَیی تِ ّوطاُ اصل واضت(زض صَضت ًساضتي واضت زاًطجَیی چه لیست تطم
جاضی اذص هی ضَز)
- 4گَاّی حمَلی ٍ ضواًت تأییس ضسُ هحل واض ضاهي(واضهٌس ضسوی زٍلت)
تَجًِ:وًَِ فزم ضواًت حقَقی ضويوِ هی باشذ.

- 5یه فمطُ چه زض ٍجِ زاًطگاُ آظاز اسالهی زاضاب (تسٍى للن ذَضزگی ٍ تاضید)
- 6تَجٍِ:جِ چه تایستی  %20اظ هثلغ ٍام تیطتط تاضس
- 7زضیافت ٍ تىویل فطهْای ٍام
تَجِ:حضَر ضاهي در صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى الشاهی است

داًشجَیاى هتقاضی ٍام اسدٍاج عالٍُ بز هدارک فَق (بٌد 1تا  )7هدارک سیز را بِ ّوزاُ داشتِ باشٌد
 -1کپی صفحِ اٍل ٍ دٍم سٌد اسدٍاج بِ ّوزاُ اصل سٌد اسدٍاج ( تاریخ عقد بایستی کوتز اس یک سال باشد)
 -2کپی صفحِ اٍل ٍ دٍم شٌاسٌاهِ سٍجیي بِ ّوزاُ اصل شٌاسٌاهِ سٍجیي
داًشجَیاى هتقاضی ٍام اجارُ هسکي ػالٍُ بز هذارک فَق (بٌذ 1تا )7بایستی اصل قَلٌاهِ رسوی ٍ دٍ ًسخِ کپی

قَلٌاهِ ّوزاُ داشتِ باشٌذ( اس تاریخ تٌظین قَلٌاهِ بیش اس  3هاُ ًگذشتِ باشد)

 داًشجَیاى ساکي خَابگاُ یک بزگ تأییدیِ اس هدیز رفاُ داًشجَیی اخذ ٍ ارائِ ًوایٌد جْت دریافت ٍام کوک ّشیٌِ تحصیلی یک بزگ فاکتَر خزید ٍسایل هزبَط بِ ّشیٌِ تحصیلی بِ هبلغ ٍامهیبایست ارائِ گزدد
کارهشد ٍاهْای فَق  %2.5هی باشذ

صٌذٍق رفاُ داًشجَیی داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحذ داراب

باسوِ تؼالی

شماره:
تاریخ:

اس:
بِ:صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحذ داراب
هَضَع:گَاّی حقَقی ٍ ضواًت

تا سالم ٍ احتطام
تسیٌَسیلِ تأییس ٍ گَاّی هی ًوایس آلای/ذاًن .....................................واضهٌس ضسوی ٍ ضاغل ایي ازاضُ هی تاضس ٍ هاّیاًِ هثلغ
..............................ضیال حمَق ٍ هعایا زضیافت هی زاضز.
چَى ًاهثطزُ لصس ضواًت آلای/ذاًن ٍ ....................................................ام گیطًسُ اظاى صٌسٍق ضا زاضز  ،ایي ازاضُ تؼْس هی ًوایس چٌاًچِ ٍام
گیطًسُ الساط ضا زض سطضسیس پطزاذت ًٌوایس عثك گعاضش ٍ یا اػالم آى صٌسٍق اظ حمَق ًاهثطزُ وسط ٍ تِ صٌسٍق ضفاُ زاًطجَیاى ٍاضیع گطزز.

ًام ٍ ًام ذاًَازگی ضئیس ازاضُ
هْط ٍ اهضا

آدرس ٍ تلفي هحل کار ضاهي:

