
 صندوق قرض الحسنه دااگشنه تهران

 فرم درخواست وام دانشجویی

                                                                 

 

   

 

 

 (الزاماً توسط فرد متقاضی تکمیل گردد)   مشخصات فردی( الف

 

 .................................شماره شناسنامه.....................................محل تولد  ....................................... :تاریخ تولد .................................................:نام پدر ........................................................................................:نام و نام خانوادگی

       .....................................................................دانشجوییشماره     .......................................  مقطع تحصیلی     ............................................. :پردیس/دانشکده    ......................................................................ملیکد

   (باشدالزامی می به همراه فرم همسر  شناسنامهبرای افراد متاهل ارائه کپی از صفحات اول و دوم )      متاهل      مجرد

 ......................................................................................................................... @ ..............................................................     :(Email)نشانی پست الکترونیکی

 آدرس محل سکونت دائم: 

 ..........................................................................................................................................................................................................................آدرس کامل   ...................................روستا /..........................................شهر ...................................................استان

 ............................................................. :تلفن همراه    ...................................  کد . .......................................................( محل سکونت)تلقن ثابت 

 مشخصات تکمیلی: 

 : دو نفر از بستگان نسبی که در صورت لزوم بتوان با آنان تماس گرفت تماسشماره 

 .............................................................کد ...........................................................................................................................: شماره منزل....... ......................................................................................................................................................... :شماره تلفن همراه .................................................................................................................................... نسبت ........................................................................................................................     ......................... :نام و نام خانوادگی

 .............................................................کد .............................................................................................................................. :شماره منزل ..........................................................................................................................................................: شماره تلفن همراه ...................................................................................................................................نسبت   ................................................................................................................................................... :نام و نام خانوادگی

  اطالعات حساب 

 )خودداری نماییجداً سمت مربوطه در ق ( ATM) عابربانک کارت بدنه شماره درجاز (. ددر کادر نوشته شو )متقاضی شخص )بانک تجارت   شماره حساب فقط   :تذکر

    ............................. شعبه  تجارت بانک  در  مشخصات حساب

 .................................................................:  نام صاحب حساب

 (متقاضی تکمیل گرددالزاماً توسط فرد )  تعهدنامه دانشجو( ب
جهت رفع  خواهاینکه میدانم این صندوق با کمک و مساعدت افراد خیر با علم به می باشم و  الحسنه دانشجوییقرضمتقاضی وام  ..................................................................................................................................................................................................................................... اینجانب
و بر آن پیروی نمایم  ل های، تعهد اخالقی می دهم که از تسهیالت آن استفاده نموده و از مفاد آئین نامه و نحوه استفاده از تسهیالت وام و دستورالعمهت دانشجویی تاسی  گردیدمشکال

سه قسط متوالی در صورت تاخیر بیش از و ت به بازپرداخت آن اقدام نمایم برابر مقررات تعیین شده نسبیک ماه پ  از دریافت وام اقساط خود را دانم بدون هیچ عذر و بهانه ای خود فرض می
 انصرافترک و یا ضمناً متعهد می شوم در صورت . از ارائه خدمات رفاهی و دانشجویی به اینجانب جلوگیری نمایند اندمید که صالحی یا متناوب دانشکده بدون هیچ قید و شرط و به هر شکل

کلیه اطالعات  .گرددرد تسحال شده و یکجا م نهی تبدیل به دیالزم به یادآوری است در زمان دانش آموختگی کلیه مانده بد. یا اخراج از دانشگاه با صندوق تسویه حساب نمایماز تحصیل 
 .، در صورت خالف آن صندوق می تواند از طریق مراجع قانونی پیگیری نمایدنموده ام و در کمال صداقت تکمیلخواسته شده در این فرم را مطالعه 

 متقاضی و اثر انگشت امضاء                                                                                                                                                                                    

 

 دانشکده  امور دانشجوییتکمیل و تایید مشخصات تحصیلی دانشجو توسط ( پ

  پردی /در دانشکدهکه  .....................................................................................................................................................................................................................................شماره دانشجوییبا  ...................... .................................................................................................................................................................. خانم/مطالب فوق که توسط دانشجو آقا صحت

در غیر این . یه حساب نشودوسبا ایشان تدانشگاه تهران لحسنه می گردد تا تسویه حساب نهایی با صندوق قرض ا تحصیل می نماید تایید نموده و متعهد ................................................................................................................
 .پاسخگو خواهد بودصورت معاونت دانشجویی 

 دانشکده/ پردیسامور دانشجویی و فرهنگی     مهر و امضاء                                                                                                                   

 

 (لطفا در این قسمت چیزی نوشته نشود)   واحد حسابداری( ت

 .............................................تاریخ پرداخت   ............................................... تعداد اقساط ....................................................................................... ...................................................:به حروف/ ریال  .......................................................................................................................................... غ وام قابل پرداخت مبل.............................................................            تاریخ عضویت 

 

 پرداخت نهایی/  2کاربر                                                    ثبت وام /1 کاربر                         قرض الحسنه دانشگاه تهران  صندوقو تایید مهر  

 

 (لطفا در این قسمت چیزی نوشته نشود) نظر شورای وام ( ث

 گرددبا وام نامبرده و مبلغ ذکر شده موافقت می 
 .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................:توضیحات

              
 حمید پیروی                     علی اویار حسین                                                                                     اکبر ستاری پور                                             
 عضو هیات مدیره و شورای وام                                              بازرس اصلی و عضو شورای وام            مدیرعامل و عضو شورای وام                                               
 

 

 شماره حساب تجارت

 .نموده و از تاکردن فرم خودداری نماییدلطفا فرم را خوانا، بدون قلم خوردگی و با خودکار آبی تکمیل 

 


