بسم تعالی
صندوق قرض الحسنه امام حسین (ع)
دانشگاه شهرضا
فرم تقاضای وام ضروری
چگونگی وصول وام های قبل

شماره :
تاریخ :

پرداخت به موقع □ تایید در پرداخت □ پرداخت با اخطار□

نام  ..............................................نام خانوادگی  ..........................................................نام پدر ..............................................کدملی ..........................................
شماره دانشجویی  ......................................................تلفن همراه ...............................................تلفن منزل ...............................................................

متقاضی وام

تلفن ثابت .................................

تلفن همراه والدین .....................................................

وضعیت تحصیلی ترم جاری دانشجو :مشغول به تحصیل □ ترم آخری □ مرخصی تحصیلی □
مبلغ مورد نظر  .........................................................ریال
نیمسال ورود  .................مقطع کارشناسی □ کارشناسی ناپیوسته □
واحد باقیمانده (حداقل............. )52

تعداد قسط بازپرداخت (حداکثر ده قسط) ...........................
کارشناسی ارشد□ واحد گذرنده  ..........معدل ...............

حداقل نیمسال باقیمانده  ............واحد اخد شده در نیمسال جاری  ............تعداد مشروطی ............

ضامن اول

نام  ...................................نام خانوادگی ........................................شماره ملی  ...................................................نام پدر ................................
تلفن همراه  ..............................................مقطع  .............................................واحد باقی مانده .......................حداقل نیمسال باقیمانده .................
وضعیت تحصیلی دانشجو :مشغول به تحصیل □ ترم آخری □ مرخصی تحصیلی □ واحد اخد شده در نیمسال جاری  ............تعداد مشروطی .....
شماره چک ضمانت  ..................................................................... :نزد بانک ..........................................

ضامن دوم

نام  ...................................نام خانوادگی ........................................شماره ملی  ...................................................نام پدر ................................
تلفن همراه  ..............................................مقطع  .............................................واحد باقی مانده .......................حداقل نیمسال باقیمانده .................
وضعیت تحصیلی دانشجو :مشغول به تحصیل □ ترم آخری □ مرخصی تحصیلی □ واحد اخد شده در نیمسال جاری  ............تعداد مشروطی .....
چک شماره  ..............................................نزد بانک  .....................................به مبلغ  ........................................جهت ضمانت دریافت گردید.
چک ضمانت فوق در تاریخ  .............................به دانشجو تحویل گردید.

صحت موارد آموزش مورد تایید است.

کارشناس آموزش

صندوق قرض الحسنه امام حسین

باسالم
اینجانب  ............................................با شناخت کامل از دانشجو  ............................تقاضا مندم نسبت به پرداخت مبلغ  .................................ریال وام
قرض الحسنه موافقت فرمایید .ضمنا در صورت عدم پرداخت اقساط شرعا و قانونا تمام تالش خود را جهت وصول مطالبات صندوق و جبران
خسارت خواهم نمود( .معرف یکی از اعضای هیئت علمی یا کارکنان بوده و تایید یکی از نهادهای پوشش دهندهی افراد نیازمند یا موسسات
نیزمعرفی نامه تلقی خواهد شد)
نام و نام خانوادگی :
امضای معرف

تذکرات مهم
 -1اینجانبان با اطالع کامل از اینکه وام صندوق قرض الحسنه برای نیازهای ضروری افراد واجد شرایط میباشد و با شناخت کامل از
متقضای ،ضرورت وام درخواستی را تایید می نماییم.
 -2ضامن اول به این صندوق اجازه میدهد که در صورت عدم پرداخت سه قسط از اقساط وام ،باقیماندهی طلب صندوق را به صورت یکجا
از حساب وی برداشت نمایند.
 -3پرداخت هرگونه وام مجدد مشروط به تسویه حساب وام قبلی خواهد بود.
 -4در صورتیکه ضامنین دانشجو باشند نمیتوانند قبل از وام گیرنده با دانشگاه تسویه حساب کنند .
 -5امضا کنندگان ذیل (وام گیرنده وضامنین) متعهد و ملتزم میگردند تا پایان تسویه حساب با صندوق قرض الحسنه امام حسین(ع) حق
تسویه حساب با مرکز آموزش عالی شهرضا را نداشته و حق هرگونه اعتراض را در این رابطه از خود سلب نمایند.
 -6صندوق درمورد رد یا قبول درخواست وام کامال مختار است و پرداخت هرگونه وام منوط به تصویب و تایید هیئت مدیره صندوق
میباشد.
 -7کارمزد کلیه تسهیالت قرض الحسنه صندوق  خواهد بود.
 -8کارمزد وام برای دانشجویانی که بیش از  اقساط آنان معوق مانده باشد در هنگام تسویه حساب  محاسبه خواهد شد .

 -9امضای این برگه به منزله قبول تمام مقررات وشرایط صندوق می باشد.
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محل امضای ضامن اول
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 .......................................ریال درتاریخ  ..............................به اینجانب  ..............................................................تحویل گردید.
(الزم است ته چک توسط دانشجو وام گیرنده نیز امضا شود).
تاریخ
امضای دانشجو
دفترچه باز پرداخت وام در تاریخ  .....................................دریافت گردید.
تاریخ اولین قسط  ........ ..... .........مبلغ هر قسط  .......................تعداد اقساط ...............
امضای دانشجو

