
   جمهوري اسالمی ایران                      
   وزارت علوم، تحقیقات و فناوري                                            
  :ردیف                                برگ درخواست ودیعه مسکن                                 

  :  تاریخ                                    )هلمتأویژه دانشجویان (                                            
                                       

 .راه با قلم خوردگی یا مخدوش بودن درخواست به منزله عدم بررسی و اجابت آن تلقی می گردددانشجوي عزیز ارائه اطالعات ناقص هم

                                                                                                             : دانشجومشخصات فردي
 
  

 
 
 
 
 

  :وضعیت تحصیلی
 
 
 
  
 
 
 

                                                                                                                                                        
  

   دانشکده / یید امور آموزش دانشگاهٔمهر وتا                                                                                                          واستیمبلغ در خ
  

  £          دوم£اول   :     نیمسال درخواست وام

  
        
  
  

 
 
 
 
 
 
  

    دانشگاه فرهنگی  دانشجویی وت       امضاء معاون                         جویی دانشگاه          یید امور دانشتأ        مهر و                 :تاریخ
  

ـ         این د.............................  دانشجوي رشته ..................................................خانم  / ضمن تایید درخواست آقاي          ه انشگاه، بدینوسیله اعـالم مـی گـردد پرداخـت ودیعـه مـسکن ب
     .ریال ، به نامبرده بالمانع است ............................................... مبلغ 

  امضاء رئیس دانشگاه                                                                                                                                                         
  

  نام صاحب حساب  نوع حساب       کد شعبه     نام و   )بانک (  شهر    بانک نام       )رقمی10(   شماره حساب دانشجو 

    تجارت   

                                        1353سیس تأسال 

      :شماره ملی:                               محل صدور    :نام خانوادگی        :نام
  :                   شماره شناسنامه        :نام پدر      :تاریخ

 :        شغل همسر دانشجو             :انشجو شغل ولی د      £هل  متأ£مجرد: هلتأوضعیت 
  :........تحت تکفل  افراد  تعداد  )£   ازکارافتادگی همسر £   متارکه £    همسر شهید £فوت همسر   ( £زن    £مرد  : جنسیت 
  : نشانی
  : کد پستی ده رقمی          :همراه/ تلفن

      

سشنامه را صادقانه و با صحت کامل تکمیل نمـوده ودر   کلیه اطالعات مندرج در این پربا آگاهی کامل از قوانین و ضوابط ودیعه مسکننمایم که اینجانب                                   تعهد می            
صورتی که مطلبی خالف واقع در این اطالعات مشاهده و اثبات گردد، کلیه وجوه دریافتی را با احتساب هزینه هاي مربوط بصورت یکجا به صندوق رفاه دانشجویان پرداخت نمایم و پس از آن نیز حـق            

ودیعه مسکن دریافتی را بطـور  .......ضمناً حداکثر سه ماه پس از فراغت از تحصیل ، قطع تحصیل ، اخراج و.رفاه دانشجویان را نخواهم داشت  استفاده از وام و یا تسهیالت صندوق        
  نام و امضاء دانشجو                         .                                            یکجا طبق مقررات مربوط به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز خواهم نمود

    /    /        تاریخ                                                                                                                                                                        

   ):       ولی دانشجو ( آدرس محل سکونت دائمی 

 :آدرس محل سکونت فعلی دانشجو 

  £خیر        £بله :    نمونه                                                                             £  خیر          £ بله   :  ممتاز
  گی یید معاونت دانشجویی و فرهنتأیید دفتر استعدادهاي درخشان                                 مهر و تأ          مهر و                   

  :نیمسال قبل دو معدل:                          تعداد واحد دو نیمسال قبل:  تا نیمسال جاري عداد واحد گذرانده   ت     :تعداد واحد نیمسال جاري

  :                            رشته تحصیلی    :           دانشکده    :دانشگاه محل تحصیل
         £: مهمان     £: انتقالی£       : عادي :  وضعیت دانشجو:                                       شماره دانشجویی:                                   مقطع تحصیلی 

  £خیر          £بلی :  بورسیه  £     خیر £بلی   : شاغل:                                                        نیمسال ورود  :        سال ورود به دانشگاه 
  :)مخصوص دانشجویان میهمان و انتقالی (أدانشگاه مبد

  :تاریخ شروع:                                                                              أه مبدشماره دانشجویی دانشگا

ریال                            

   نامه ایثارگري-5 شماره حساب عابر بانک تجارت -4  تصویر سند ازدواج -3 تصویر اجاره نامه  -2 تصویر شناسنامه ، کارت دانشجویی ، کپی کارت ملی -1: مدارك مورد نیاز جهت ارائه به مرکز 
 . ودیعه مسکن دریافتی به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز و فیش آن را جهت تسویه حساب به امور دانشجویی ارائه گردد ماه پس از فراغت از تحصیل 3الزم است حداکثر : زمان بازپرداخت ودیعه مسکن  :تذکر

                                                                   سال تحصیلی 94-1393                       شماره پرونده دانشجویی:                          

                                               بسمه تعالی                                                                                      



  92صفحه                                                                          

  
  هلی متأشرح مفاد دستورالعمل پرداخت ودیعه مسکن

  
عه مسکن در طول هر مقطع تحصیلی یک نوبت استفاده اي در اختیار دارند می توانند از ودیهل که مسکن اجارهمتأکلیه دانشجویان  -1

  . نمایند
 ماه پس از فراغت از تحصیل ودیعـه مـسکن دریـافتی را بـه        3اند الزم است حداکثر     دانشجویانی که از ودیعه مسکن استفاده نموده       -2

 . ئه نمایندحساب صندوق رفاه دانشجویان واریز و فیش آن را جهت تسویه حساب به امور دانشجویی دانشگاه ارا

  .   وجه مبلغ پرداختی بیش از مبلغ پیش پرداخت مندرج در اجاره نامه نخواهد بود-1تبصره         
  . مند گردد  در صورتی که زوجین دانشجو باشند، فقط یکی از آن دو می تواند از ودیعه مسکن بهره-2تبصره         
 . شود شهداء، از کارافتادگی کلی و فوت شدگان نیز میل،ل جانبازان فارغ التحصی  اعاده ودیعه مسکن به صندوق شام-3تبصره         

  


