شماره

شماره

پرونده

درخَاست تسْیالت لزض الحسٌِ داًطجَئي

دانشجوئی

ببهغبلؼِ زلیك آئیي ًبهِ
تببؼیت
سبل تَلس
هحل صسٍض
شوبضُ شٌبسٌبهِ
ًبم پسض
ایٌجبًب
اػغبی تسْیالت لطض الحسٌِ صٌسٍق ضفبُ زاًشجَئی زاًشگبُ آظاز اسالهی ٍ بب آگبّی اظ ایٌىِ ایي صٌسٍق صطفب بِ هٌظَض ووه بِ زاًشجَیبى
هستؼسی وِ اهىبًبت هبلی بطای پطزاذت ّعیٌِ ّبی تحصیلی ذَز ضا ًساضًس تشىیل گطزیسُ ٍ ببیستی بٌْگبم تطن تحصیل ،اذطاج ٍ یب اتوبم
/تمبضبی زضیبفت
31
سبل
تحصیالت بطاسبس ضَابظ تؼییي شسُ ًسبت بِ ببظپطزاذت لطض السام ًوبینٍ .ام اظزٍاج ًیوسبل
ضیبل لطض ضا زاضز.
هبلغ
اهضبء
ٍ-0ضعیت تاّل
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی ّوسط
تلفي ّوطاُ:

هتبّل
هجطز
شوبضُ توبس ثببت

شغل

تؼساز اٍالز

-2هطخصات پذر
شوبضُ شٌبسٌبهِ
تلفي ّوطاُ:

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی
شوبضُ توبس ثببت:

شغل

تبضید تَلس

ٍ-3ضعیت هالي
ذبًِ  :شرصی

ضایگبى

هبلغ اجبضُ هبّیبًِ

استیجبضی

تَسیلِ هتماضي لزض الحسٌِ تکویل ضَد

هٌبغ تبهیي هربضج هبّیبًِ ٍ تحصیل :شرصب
زض صَضت اشتغبل

ذبًَازُ

ًبم سبظهبى:

زضآهس هبّیبًِ

بستگبى

شغل:

هٌببغ زیگط
ًَع استرسام
تلفي هحل وبض

آزضس هحل وبض

هشرصبت وسبًیىِ اظ ًظط هبلی بِ شوب ووه هی وٌٌس.
ضزیف

شغل

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی

زضآهس هبّیبًِ

آزضس هحل وبض یب سىًَت

تلفي ثببت ّ-وطاُ
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2
آیب زضحبل حبضط اظ ًْبز یب سبظهبًی ووه ّعیٌِ تحصیل زضیبفت هیساضیس؟ بلی
هبلغ ووه:

زض صَضت پبسد هثبت ًبم سبظهبى

ذیط

آزضس ٍ تلفي سبظهبى

ٍ -4ضعیت تحصیلي:
وبضزاًی

وبضشٌبسی ًبپیَستِ

وبضشٌبسی اضشس پیَستِ
ًبم ٍاحس

زوتطای ترصصی
تؼساز ٍاحس گصضاًسُ

وبضشٌبسی پیَستِ

وبضشٌبسی اضشس ًبپیَستِ

ضشتِ
تؼساز ٍاحسّبی تطم جبضی

تطم
هؼسل تطم لبل

ٍ -5ضعیت ًظام ٍظیفِ
هشوَل

وبضت پبیبى ذسهت زاضز

هؼبف

ػلت شوط شَز

 -6آدرس هحل سکًَت ٍ کذپستي :
تلفي توبس(ثببت)تلفي ّوطاُ
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی اهضبء لطض گیطًسُ
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تَسیلِ هعزفیي تکویل ضَد

هؼطفیي وِ هی ببیستی وبضهٌس ضسوی یب وبسب هؼتبط ببشس بب آگبّی اظ ایٌىِ صٌسٍق ضفبُ زاًشجَئی زاًشگبُ آظاز اسالهی فمظ
بِ زاًشجَیبًی لطض هی زّس وِ بطای پطزاذت ّعیٌِ تحصیلی ذَز بٌیِ هبلی ًساضز هسئَلیت شطػی ٍ ٍجساًی ذَز ضا زض ًظط
لطاضزازُ سپس جسٍل ظیط ضا تىویل ًوبیٌس.
ضزیف

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی

آزضس

وس پستی

تلفي ثببت ٍ
ّوطاُ

اهضبء هؼطف
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 –7هطخصات ضاهي

تَسیلِ ضاهي تکویل ضَد

ًبم پسض

شوبضُ شٌبسٌبهِ

صبزضُ اظ

وس هلی

ایٌجبًب
آزضس هحل وبض
آزضس هحل سىًَت  ٍ :وس پستی
تلفي هحل سىًَت (بب وس استبى ٍ شْطستبى )
تلفي هحل وبض
ببلبَل شطایظ فَق بغَض غیط لببل فسد ببظ پطزاذت لطض الحسٌِ بطازض /ذَاّط
السبط تسْیالت هعبَض ضا پطزاذت ًوبین.
اهضبء ضبهي

تبضید تَلس

تلفي ّوطاُ
ضاتضویي ًوَزُ وِ زض صَضت لعٍم ضاسب

تَسظ گزٍُ تکویل ضَد

ٍ-8ضعیت تحصیلي
ػٌَاى ضشتِ

تطم

تؼساز ٍاحسّبی گصضاًسُ شسُ

ًیوسبل اٍل /زٍم سبل تحصیلی
هؼسل ول

تؼساز تطهْبی هشطٍط

هبُ ببلیوبًسُ تب پبیبى تحصیل

ػسز
حطٍف

هْط ٍ اهضبءگطٍُ آهَظشی

تَسغوعاٍى داًطجَئي تکویل ضَد

ٍ -9ضعیت اخاللي:
زاًشجَ اظ ًظط ضفتبض ٍ اذالق هَضز تبئیس هی ببشسٍ شئَى زاًشجَئی ٍ همطضات اًضببعی زاًشگبُ ضا ضػبیت هی ًوبیس.
((هحل اهضبء هؼبًٍت زاًشجَئی ٍاحس))

تبضید :

ًظزیِ کویتِ لزض الحسٌِ

وویتِ اػغبی تسْیالت لطض الحسٌِ صٌسٍق ضفبُ زاًشجَئی زاًشگبُ آظاز اسالهی ٍاحس فیطٍظوَُ
زضجلسِ هَضخ
ّعیٌِ تحصیلی
ضیبل لطض بؼٌَاى لطض الحسٌِ شْطیِ
هغطح گطزیسُ ٍ وویتِ بب اػغبی هبلغ
اجبضُ هسىي
هحل اهضبء وویتِ

اظزٍاج

ٍام ضطٍضی

-3ػضَ زاًشجَئی

هَافمت زاضز.
-2ػضَ هبلی

 -1زبیط وویتِ

تَضیح  :چٌبًچِ وویتِ بب اػغبی لطض الحسٌِ هَافمت ًٌوبیس ػلت ضاشیال اػالم زاضز.
ػلت ػسم هَافمت :

 -4ضئیس صٌسٍق ضفبُ
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تاریخ .....................
شماره ....................
پیوست ..................

تعْذًاهِ:
زاًشجَی
سبل تَلس
هحل صسٍض
شوبضُ شٌبسٌبهِ
ًبم پسض
ایٌجبًب
زاًشگبُ آظاز اسالهی ٍاحدس فیطٍظودَُ تسدْیالت
بِ شوبضُ زاًشجَئی
همغغ
ضشتِ :
صٌسٍق ضفبُ زاًشجَیبى استفبزُ هی ًوبین بب اعالع وبهل اظ هفبز آییي ًبهِ ٍ ًحَُ استفبزُ اظ تسْیالت  ،هتؼْدس هدی شدَم پدس اظ
اتوبم تحصیل ضوي زضیبفت گَاّی هَلت ًسبت بِ ببظپطزاذت ٍ ٍاضیع بسّی ذَز عبك السبعی وِ زاًشگبُ آظاز اسالهی تؼییي هدی
ًوبیس زض سطضیس ّبی همطض السام ًوبین ٍ زضصَضت ترلف اظ آییي ًبهِ هطبَعِ ٍ یب ػسم پطزاذت السبط زض سطضسیسّبی همطضٍ یب تطن
تحصیل ٍ یب اذطاج بْط ػلت ٍ.......ولیِ بسّی ٍ ذسبضت ًبشی اظ آى بِ هیعاًی وِ زاًشگبُ آى ضاتؼییي ٍ اػالم هی ًوبیدس تبدسیل بدِ
زیي حبل شسُ ٍ ببیستی یىجب پطزاذت ًوبین.تشریص زاًشگبُ زضببضُ ٍلَع ترلف،هست ببظپطزاذت ّ،عیٌِ ّب ی هتؼلمِ ٍ هبلغی وِ
ببیس پطزاذت وٌن لغؼی ٍ غیط لببل اػتطاض است ٍ زاًشگبُ آظاز اسالهی هی تَاًس ػالٍُ بط ػسم تحَیل هساضن تحصیلی بدِ ػٌدَاى
ٍویل بالػعل بب حك تَویل غیط ٍ لَ وطاضاً اظ عطف ایٌجبًب ًسبت بِ ٍصَل هغبلببت ذَزش اظ هحل حمَق ٍ هعایدبی هبّیبًدِ ٍ یدب
ّطًَع زاضائی زیگط ایٌجبًب السام ًوبیس ٍیب اظ عطیك هطاجغ لبًًَی بب استفبزُ اظ سفتِ ّبی ٍاگصاضی بطػلیِ ایٌجبًب ٍ ضبهي هٌفطزاٍ
یبهتضبهٌب اجطایِ صبزض ٍ ولیِ عبلب ذَز ضا یىجب هغبلبِ ٍ ٍصَل ًوبیس/.
آزضس هحل سىًَت ٍ وس پستی:
هحل اهضبء زاًشجَ
تلفي ّوطاُ:
شوبضُ تلفي ثببت:

این قسمت توسط ضامن تکمیل شود.

ایٌجبًب

ًبم پسض

شوبضُ شٌبسٌبهِ

بِ آزضس:

شغل

وس هلی
وسپستی:

بؼٌَاى ضبهي ببظپطزاذت ولیِ السبط تسْیالت اػغبئی ضا هتضبهٌب ضوبًت هی ًوبین.
تبضید
اهضبء ضبهي

تائیذ گَاّي اهضاء ضاهي در دفاتز اسٌاد رسوي ٍ یاصٌذٍق رفاُ ًشدیک تزیي داًطگاُ آساد در هحل سکًَت
داًطجَ ٍ یا کارگشیٌي ادارُ هزتَعِ
آدرس تْزاى –اًتْاي تشرگزاُ اضزفي اصفْاًي –تلَار سیوَى تَلیَار-هیذاى داًطکاُ –ساسهاى هزکشي داًطگاُ آساد اسالهي
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تسوَ تعالی

ریاست محترم صندوق رفاه دانشجىیان دانشگاه آزاد اسالمي فيروزكىه
سالم علیکن

تدیٌْسیلَ گْاُی هی شْد آقای/خاًن .................................
فرزًد  ...............دارای شٌاسٌاهَ شوارٍ  ..................صادرٍ از
 ...............ازکارکٌاى توام ّقت ادارٍ  ..........................هی تاشد
ّ هاُیاًَ هثلغ  ...................................ریال حقْق ّهسایا دریافت
هی دارًد.
ایي گْاُی تٌا تَ درخْاست ًاهثرٍ جِت ارائَ تَ صٌدّق رفاٍ
داًشجْیاى ّ ضواًت ّام آقای/خاًن .................................صادر
گردیدٍ ّ ارزش قاًًْی دیگری ًدارد .تدیِی است چٌاًچَ ّام گیرًدٍ در
پرداخت اقساط ّام دریافتی تعلل ّرزید ،هراتة را اعالم تا در صْرت
اشتغال تَ کار از حقْق ًاهثردٍ کسر ّ تَ حساب هرتْطَ ّاریس گردد.
تسْیَ حساب ضاهي هٌْط تَ اعالم آى ّاحد داًشگاُی هی تاشد.

نام و نام خانىادگی و
امضاء رئيس اداره

نمىنو كسر از حقىق فىق بايد در برگو سربرگ اداري تايپ شىد.مهر و شماره دبيرخانو داشتو باشد.

