
 جمهوري اسالمي ايران

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 دانشجويي و زيارت عتبات عمره برگ درخواست وام

:   شماره دانشجويي

 .گردد زله عدم بررسي و اجابت آن تلقي ميخوردگي يا مخدوش بودن درخواست به من دانشجوي عزيز ارائه اطالعات ناقص همراه با قلم

 :مشخصات فردي

 :شماره ملي   :محل صدور   :نام خانوادگي        :نام

 :شغل ولي دانشجو   : شماره شناسنامه   :نام پدر       :   /  /تاريخ تولد

: دان تحت تكفلتعداد فرزن   : شغل همسر دانشجو □متاهل  □مجرد: وضعيت تاهل □زن  □مرد: جنسيت

 :رقمي كد پستي ده/آدرس

:همراه/تلفن

 :وضعيت تحصيلي

 :سال و ترم ورود به دانشگاه             :                    گرايش تحصيلي/رشته        :دانشكده

□خير   □بلي: هبورسي                     □خير   □بلي:  شاغل   □مهمان  □انتقالي  □عادي: وضعيت دانشجو

تاريخ   : شماره دانشجويي دانشگاه مبدا(:  مخصوص دانشجويان ميهمان و انتقالي)دانشگاه مبداء

   :شروع

 «باشد و ارزش ديگري ندارد اعالم معدل و تعداد واحد صرفاً جهت پرداخت وام مي»

 :معدل دو نيمسال قبل :تعداد واحد گذرانده  :تعداد واحد نيمسال جاري

 :د نيمسالچن                   □خير   □ايد؟   بلي آيا مرخصي تحصيلي داشته

دانشكده/د امور آموزش دانشگاهمهر و تايي 

سيستم جـامع صندوق  2فازالتحصيلي در  وضعيت فـارغ ثبتبا اداره رفـاه دانشجويان دانشگاه مقطع قبلي و  تسويه: وضعيت تحصيلي قبلي

 (مختص دانشجويان تحصيالت تكميلي) .رفاه دانشجويان الزامي است

 :رشته:                                   محل اخذ كارشناسي

:التحصيلي سال فارغ:                          شماره دانشجويي كارشناسي

 :رشته:                             ارشد محل اخذ كارشناسي

:التحصيلي سال فارغ:                    ارشد شماره دانشجويي كارشناسي

 معاونت فرهنگي و دانشجوييمهر و تاييد  (واقع در معاونت فرهنگي)تاييد ستاد عمره دانشجوييهر و م

 نام صاحب حساب نوع حساب كد شعبه كننده وام نام بانك، شعبه و شهر پرداخت (فقط تجارت)شماره حساب دانشجو

ين پرسشنامه را صادقانه و با صحت كامل تكميل نموده و در صورتي كه نمايم كه كليه اطالعات مندرج در ا ينجانب                                تعهد ميا

هاي مربوط به صورت يكجا به صندوق رفاه دانشجويان  مطلبي خالف واقع در اين اطالعات مشاهده و اثبات گردد، كليه وجوه دريافتي را با احتساب هزينه

 .ت صندوق رفاه دانشجويان را نخواهم داشتپرداخت نمايم و پس از آن نيز حق استفاده از وام و يا تسهيال
 نام و امضاي دانشجو 

           تاريخ         
معرفي  -ارائه تأييديه ستادعتبات مبني براعزام دانشجو -2تصوير شناسنامه، كارت دانشجويي، كپي كارت ملي  -1: مدارک مورد نياز جهت ارائه به اداره رفاه دانشجويان 

دانشگاه  عمرهارائه فرم تقاضاي وام با تائيد ستاد  -4تصوير فيش واريزي بانكي جهت دريافت رواديد، بيمه يا هرگونه مدارک دال برخروج از كشور -3نامه ستاد عتبات،

 .هل تصوير سند ازدواج، تصوير شناسنامه و كارت ملي همسردرصورت تأ -5تائيد  آموزش دانشكده  واقع در معاونت فرهنگي و

ردیف: 

 :تاريخ



روزانه و شهريه پرداز  در كليه  دانشجويان  ويژه  زيارت دانشجويان محترم متقاضي وامپاسخ به سواالت 

 مقطع 

 .استفاده نمايند زيارتاز تسهيالت وام  ميتوانندروزانه و شهريه پرداز  دانشجويانكليه  -1

 الزامي اتوماسيون صندوق رفاه دانشجويان 2در سيستم فاز و شماره حساب بانک تجارت تعهد محضري   داشتن سند -2

 . است

عتبات استفاده زيارت كه قبال از وام  دانشجوياني)  شود مي پرداخت  ليتحصي كليه مقاطعاين وام فقط يكبار در -3

 .(توانند از اين وام استفاده نمايند نموده اند نمي

 ريال  10،111،111: ريال و دانشجويان متأهل  11،111،111: ميزان وام براي دانشجويان مجرد  -4

  : مورد نياز جهت ارائه به اداره رفاه دانشجويان داتنمست -0

سايت معاونت در  مربوطه فايل (عتباتعمره و زيارت  وامدرخواست فرم ) وام عتبات  تقاضاي تكميل شده ارائه فرم-0-1

 .مي باشد موجود( student.aut.ac.ir)دانشجويي 

 ارائه تاييديه ستاد عتبات مبني بر اعزام دانشجو -0-2

صفحه رواديد +  گذر نامهتصوير) تصوير فيش واريزي بانكي ويا هر گونه مدارک دال بر خروج از كشور متقاضي -0-3

  (.ممهور به مهر كشور عراق لطفا تصاوير در يک صفحه تهيه شود

 مه    صفحه اول عقدنا 4( + صفحات اول و دوم متقاضي و همسر ) ارائه تصوير شناسنامه : دانشجويان متأهل  -0-4

 .گيرد  اين وام مشابه وام هاي ديگر بوده و به آن سود يا كارمزد تعلق نمي:  نحوه بازپرداخت -6

حتي اگر  4و دانشجويان كارشناسي ارشد پس از ترم  8دانشجويان كارشناسي و دكتري پس از ترم  :شرايط آموزشي 

هنگام )  دبه اداره رفاه دانشجويان مراجعه نماينماه فرصت دارند جهت تسويه حساب  9فارغ التحصيل نباشند حداكثر 

 .باشد وديعه مسكن كه غير قابل تقسيط مي يدرصد بصورت نقدي و مابقي تقسيط ميگردد به استثنا 11تسويه حساب 

      ريمه بصورت يكجا و غيرقابل تقسيطوام ها با احتساب ج عدم مراجعه به موقع، باز پرداخت بديهي است در صورت

 .دباش مي

ه توسط دانشجويي دانشگافرهنگي و منظور رفاه حال  دانشجويان گرامي و تسهيل در امور ، تاييد معاونت محترم به  -7

  .گردد مي اداره رفاه دانشجويان اخذ
 

 

 

 

 اداره رفاه دانشجویان

 معاونت فرهنگی و دانشجویی
 


