
  مدارك موردنیاز جهت ثبت نام تسهیالت صندوق رفاه دانشجویی

  :وام تحصیلی مورد نیاز مدارك

 سند تعهد محضري -1

  فرم مشخصات دانشجو -2

 کپی کارت ملی -3

 کپی شناسنامه -4

 کپی کارت دانشجویی -5

 )صفحه اول و دوم( کپی سند ازدواج براي دانشجویان متاهل - 6

 آخرین حکم کارگزینی ضامنکپی  -7

   وماره حساب بانک تجارت بنام دانشجش -8

  :مدارك موردنیاز وام شهریه

 سند تعهد محضري -1

  فرم مشخصات دانشجو -2

 کپی کارت ملی -3

 کپی شناسنامه -4

 کپی کارت دانشجویی -5

 )صفحه اول و دوم( کپی سند ازدواج براي دانشجویان متاهل - 6

  آخرین حکم کارگزینی ضامنکپی  -7

  :وام ضروري موردنیاز مدارك

 سند تعهد محضري -1

 فرم مشخصات دانشجو -2

 کپی کارت ملی -3

 کپی شناسنامه -4

 کپی کارت دانشجویی -5

 )صفحه اول و دوم( کپی سند ازدواج براي دانشجویان متاهل - 6

 فاکتور خرید بنام دانشجو به تاریخ روز -7

 آخرین حکم کارگزینی ضامنکپی  -8

  شماره حساب بانک تجارت بنام دانشجو -9

  )نه غیر خوابگاهی ویژه دانشجویان روزا( مسکنوام  موردنیاز مدارك
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 سند تعهد محضري -1

 فرم مشخصات دانشجو -2

 کپی کارت ملی -3

 کپی شناسنامه -4

 کپی کارت دانشجویی -5

 کپی آخرین حکم کارگزینی ضامن - 6

 شماره حساب بانک تجارت بنام دانشجو -7

  اجاره نامه داراي کدرهگیري بنام دانشجو -8

  )نه غیر خوابگاهی روزا متاهل ویژه دانشجویان( مسکنودیعه وام  موردنیاز مدارك

 سند تعهد محضري -1

 فرم مشخصات دانشجو -2

 کپی کارت ملی -3

 کپی شناسنامه -4

 کپی کارت دانشجویی -5

 کپی آخرین حکم کارگزینی ضامن - 6

 شماره حساب بانک تجارت بنام دانشجو -7

 اجاره نامه داراي کدرهگیري بنام دانشجو -8

  کپی سند ازدواج صفحه اول و دوم -9

  :وام عتبات موردنیاز مدارك

 سند تعهد محضري -1

 فرم مشخصات دانشجو -2

 فرم درخواست وام عتبات -3

 کپی کارت ملی -4

 کپی شناسنامه -5

 کپی کارت دانشجویی - 6

 کپی آخرین حکم کارگزینی ضامن -7

 شماره حساب بانک تجارت بنام دانشجو -8

 مبنی بر اعزام دانشجو استان تاییدیه ستاد عتبات عالیات -9

 کپی سند ازدواج صفحه اول و دوم -10

 کپی روادید و فیش واریزي بانکی -11
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  :وام ودیعه مسکن دانشجویان متاهل غیر ایرانیمورد نیاز مدارك 

 فرم درخواست وام ودیعه مسکن -1

 تعهد نامه دانشجویان غیر ایرانی -2

 فرم مشخصات دانشجویان غیر ایرانی -3

 تعهد نامه -4

 سند ازدواج -5

  گذرنامه - 6

  )ویژه دانشجویان روزانه متاهل که از تاریخ عقد آنها بیش از یکسال نگذشته باشد( وام ازدواج موردنیاز مدارك

 سند تعهد محضري -1

 فرم مشخصات دانشجو -2

 کپی کارت ملی -3

 کپی شناسنامه -4

 کپی کارت دانشجویی -5

 )صفحه اول و دوم( کپی سند ازدواج  - 6

 آخرین حکم کارگزینی ضامنکپی  -7

  شماره حساب بانک تجارت بنام دانشجو -8

  :وام بنیاد علوي موردنیاز مدارك

 فرم درخواست وام علوي -1

 نامه کسرازحقوق ضامن -2

 کپی کارت ملی -3

 کپی شناسنامه -4

 کپی کارت دانشجویی -5

 کپی سند ازدواج براي دانشجویان متاهل - 6

 شماره حساب بانک تجارت بنام دانشجو -7
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