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 شماره دانشجویی: 
 ردیف: 

 تاریخ:
  

 
 مشخصات فردی:

 
 

 وضعیت تحصیلی:

 
 «باشد و ارزش دیگری ندارد.د واحد صرفاً جهت پرداخت وام میاعالم معدل و تعدا»

 
 مهر و تأیید امور آموزش دانشگاه / دانشکده   

سیستم جامع صندوق رفاه دانشجویان  2تسویه با اداره رفاه دانشجویان دانشگاه مقطع قبلی و ثبت وضعیت فارغ التحصیلی در فاز وضعیت تحصیلی قبلی: 

 (دانشجویان تحصیالت تکمیلی مختصالزامی است. )

 محل اخذ کارشناسی:

 شماره دانشجویی کارشناسی:

 رشته:

 سال فارغ التحصیلی:

 محل اخذ کارشناسی ارشد:

 شماره دانشجویی کارشناسی ارشد:

 رشته:

 سال فارغ التحصیلی:
 

 دانشجویی معاونتمهر و تأیید  ستاد عمره دانشجویی )واقع در معاونت فرهنگی(مهر و تأیید 

 

 نام صاحب حساب نوع حساب کد شعبه نام بانک، شعبه و شهر پرداخت کننده وام شماره حساب دانشجو )فقط تجارت(

     
 

  
 

ارائه تأییدیهه بهه سهتاد  -2تصویر شناسنامه، کارت دانشجویی، کپی کارت ملی    -1ارائه به اداره رفاه دانشجویان: مورد نیاز جهت  مدارک

تصویر فیش واریزی بانکی جهت دریافت روادید، بیمه یا هر گونه مدارک دال بر  -3نامه ستاد عتبات. معرفی –عتبات مبنی بر اعزام دانشجو 

در صورت تأهل  -5ستاد عمره دانشگاه واقع در معاونت فرهنگی و تأیید آموزش دانشکده ارائه فرم تقاضای وام با تأیید  -4خروج از کشور. 

 و کارت ملی همسر.تصویر سند ازدواج، تصویر شناسنامه 

 

نمایم که کلیه اطالعات مندرج در این پرسشنامه را صادقانه و با صحت کامل تکمیل نموده و در صورتی که مطلبیی تعهد می   اینجانب 

های مربوط به صورت یکجا به صندوق رفیاه دانشیجویان پرداخیت این اطالعات مشاهده و اثبات گردد، کلیه وجوه دریافتی را با احتساب هزینهخالف واقع در 

 نام و امضای دانشجو  نمایم و پس از آن نیز حق استفاده از وام یا تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان را نخواهم داشت.
 تاریخ

 معدل دو نیمسال قبل:  تعداد واحد گذرانده:     تعداد واحد نیمسال جاری: 

 چند نیمسال:        خیر   اید؟ بلی آیا مرخصی تحصیلی داشته

 سال و ترم ورود به دانشگاه:   رشته / گرایش تحصیلی:    دانشکده: 

   خیر   بورسیه: بلی    خیر   شاغل: بلی      مهمان   انتقالی   وضعیت دانشجو:  عادی 

 تاریخ شروع:              شماره دانشجویی دانشگاه مبداء:  دانشگاه مبداء )مخصوص دانشجویان مهمان و انتقالی(:

 شماره ملی:  محل صدور:    نام خانوادگی:            نام:

 شغل ولی دانشجو:  شماره شناسنامه:    تاریخ تولد:      /     /        نام پدر:

 تعداد فرزندان تحت تکفل:  شغل همسر دانشجو:           متأهل    وضعیت تأهل: مجرد    زن   جنسیت:  مرد 

 آدرس / کدپستی ده رقمی:

 تلفن همراه:

 گردد.دانشجوی عزیز ارائه اطالعات ناقص همراه با قلم خوردگی یا مخدوش بودن درخواست به منزله عدم بررسی و اجابت آن تلقی می



 

 

 

 پرداز در کلیه مقاطعپاسخ به سؤاالت دانشجویان محترم متقاضی وام زیارت ویژه دانشجویان روزانه و شهریه

 استفاده نمایند.توانند از تسهیالت وام زیارت پرداز میروزانه و شهریهدانشجویان کلیه   -1

اتوماسیون صیندوق رفیاه دانشیجویان الزامیی  2داشتن سند تعهد محضری و شماره حساب تجارت در سیستم فاز   -2

 است.

اسیتفاده  شود. )دانشجویانی که قبال از وام زیارت عتبیاتاین وام تنها یک بار در کلیه مقاطع تحصیلی پرداخت می  -3

 نمایند.( توانند از این وام استفادهاند نمینموده

رییال و دانشیجویان  10،000،000مجرد:  ی که از طریق سازمان عتبات به سفر رفته اندمیزان وام برای دانشجویان  -4

 ریال. 7000000رفته اند عتبات و دانشجویانی که مستقال به سفر  ریال 15،000،000متأهل: 

 مورد نیاز جهت ارائه به اداره رفاه دانشجویان: مستندات  -5

 درخواست وام عمره و زیارت عتبات(ئه فرم تکمیل شده تقاضای وام عتبات )فرم ارا -5-1

 ارائه تأییدیه ستاد عتبات مبنی بر اعزام دانشجو. -5-2

متقاضیی )تصیویر گذرنامیه ف صیفحه  یا هر گونه مدارک دال بر خروج از کشور وواریزی بانکی تصویر فیش  -5-3

 روادید ممهور به مهر کشور عراق لطفا تصاویر در یک صفحه تهیه شود(.

 صفحه اول عقدنامه 4دانشجویان متأهل: ارائه تصویر شناسنامه )صفحات اول و دوم متقاضی و همسر( ف  -5-4

 گیرد.های دیگر بوده و به آن سود یا کارمزد تعلق نمیاین وام مشابه وام نحوه بازپرداخت:  -6

حتی  4ترم و دانشجویان کارشناسی ارشد پس از ترم  8پس از  دانشجویان کارشناسی و دکتری شرایط آموزشی:

ماه فرصت دارند جهت تسیویه حسیاب بیه اداره رفیاه دانشیجویان مراجعیه  9اگر فارغ التحصیل نباشند حداکثر تا 

گردد به استثنای ودیعیه مسیکن کیه درصد به صورت نقدی و مابقی تقسیط می 10نمایند. )هنگام تسویه حساب 

 (باشد.سیط میغیرقابل تق

به منظور رفاه حال دانشجویان گرامی و تسهیل امور، تأیید معاونت محترم دانشیجویی دانشیگاه توسیط اداره رفیاه   -7

 گردد.دانشجویان اخذ می

 

 اداره رفاه دانشجویان

 معاونت دانشجویی


