
 تسوه تعالی

 فزم درخواست وام لزض الحسنه هزکش رشد دانشگاه شهید تهشتی

 ...................................................................................................................................................................................ور / واحد فنانام و نام خانوادگی / شزکت : هتماضی وام

 شواره شناسناهه: نام پدر: :شواره هلی  /شواره ثثت شزکت 

 نام شزکت : هتماضی وام ته هثلغ )حزوف و ریال(:

 تلفن : آدرس هنشل:

 شواره هوزاه: آدرس شزکت:

 تعهدات وام گیزنده:

ریال ( و حك عضویت                )      هاهیانه وام گیزنده اخاللاً هتعهد ته پزداخت ته هولع الساط  -1

 هز هاه هی تاشد.در ریال(            )         هاهیانه 

 ضوانت های در صورت عدم پزداخت ته هولع الساط، صندوق هجاس ته دریافت هثلغ الساط اس هحل  -2

 وام گیزنده خواهد تود.

 نام و نام خانوادگی:

 اهضاء و تاریخ

 ضاهن اول

 شواره شناسناهه: نام پدر: نام و نام خانوادگی:

 ته هثلغ )حزوف و ریال(:  ضاهن وام آلای : 

 تلفن : آدرس هنشل:

 شواره هوزاه: آدرس شزکت:

 

 ء شرکتههز و اهضا

 نام و نام خانوادگی:

 اهضاء و تاریخ

 ضاهن دوم

 شواره شناسناهه: نام پدر: نام و نام خانوادگی:

 ته هثلغ )حزوف و ریال(:  ضاهن وام آلای : 

 تلفن : آدرس هنشل:

 شواره هوزاه: آدرس شزکت:

 

 ء شرکتههز و اهضا

 نام و نام خانوادگی:

 اهضاء و تاریخ

 تعهدات ضاهنین:

ضاهنین هیثایست هیچگونه تدهی هعوله ای )اعن اس حك عضویت و الساط وام های دریافتی خود و کسانی که ضاهن شده اند( ته   -1

 نداشته تاشند.صندوق 

 زنده، صندوق هجاس ته دریافت هثلغ الساط اس هحل پس انداس ضاهنین خواهد تود.در صورت عدم پزداخت ته هولع الساط توسظ وام گی -2

 هز ضاهن حداکثز هی تواند ضوانت وام دریافتی دو عضو اس اعضاء صندوق را نواید.  -3

 تأییدیه هدیز هزکش رشد

 نام و نام خانوادگی توضیحات: تأیید گیزنده: تسویه حساب حك عضویت وام 

 توضیحات: تأیید وام گیزنده: وام لثلیتسویه حساب  اهضاء و تاریخ

 توضیحات: تأیید حك عضویت و الساط ضاهنینتسویه حساب 

 رسید دریافت هثلغ وام توسظ وام گیزنده

هثلغ )حزوف(..........................................ریال .................. تدینوسیله واریش ......................................................................./ شزکت / واحد فناور  اینجانة

 داخت نواین.در تاریخ................... ته حساب تانکی فوق الذکز خود را تأیید هی نواین و اخاللاً تعهد هی نواین الساط وام خود را ته هولع پز

 نام و نام خانوادگی  

 اهضاء و تاریخ  


