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 روزانه(ویژه دانشجویان ) ازدواج برگ درخواست وام

 
 سهنددانشگاه صنعتی 

 (تبریز)
 

 شماره دانشجویی: 
 ردیف: 

 تاریخ:
  

 
 مشخصات فردی:

 

 
 وضعیت تحصیلی:

 
 «باشد و ارزش دیگری ندارد.اعالم معدل و تعداد واحد صرفاً جهت پرداخت وام می»

 
 مهر و تأیید امور آموزش دانشگاه / دانشکده         تاریخ: 

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 مختصمی است. )الزا

 محل اخذ کارشناسی:

 شماره دانشجویی کارشناسی:

 رشته:

 سال فارغ التحصیلی:

 محل اخذ کارشناسی ارشد:

 شماره دانشجویی کارشناسی ارشد:

 رشته:

 سال فارغ التحصیلی:
 

       خیر   بلی ممتاز: 

 معدل دو نیمسال قبل:                     معدل نیمسال قبل:                 

 دفتر استعدادهای درخشانمهر و تأیید 

       خیر   بلی نمونه :  

 

 دانشجویی معاونتمهر و تأیید 
 

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

     
 

 
 مهر و تأیید معاونت دانشجویی دانشگاه

 .گیردنمایند حداکثر تا یکسال پس از تاریخ ثبت عقد ازدواج و فقط یک بار تعلق میازدواج می توجه: وام ازدواج به دانشجویانی که در حین تحصیل

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

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

    زن   جنسیت:  مرد    شغل ولی دانشجو:  شماره شناسنامه: تاریخ تولد:      /     /        

 آدرس / کدپستی ده رقمی:

 تلفن همراه:

 ریال. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . میزان مبلغ درخواستی: 

 تاریخ تولد همسر:    /    /  نام پدر همسر:   نام خانوادگی همسر:    نام همسر:   تاریخ عقد:

 کد ملی همسر:  دانشجو: همسرشغل   محل تولد همسر:   :همسر شماره شناسنامه

 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(:

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

 چند نیمسال:        خیر   اید؟ بلی آیا مرخصی تحصیلی داشته

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

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

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

 تاریخ

 به مندرجات پشت صفحه مراجعه نمایید.



 

 
 

 

 «ازدواجوام »ارک الزم جهت درخواست مد

 باشد.دانشگاه )یا دانشکده( رسیده آموزش به تأیید  کهفرم تکمیل شده  .1

 4Aسند ازدواج )عقدنامه( متقاضی در یک صفحه « زوجه»و « زوج»اصل و کپی از صفحات مربوط به  .2

 زوجین.شناسنامه کپی اصل و  .3

 کارت ملی. کپی .4

 کارت دانشجویی متقاضی. کپی .5

 آن. کپی( و در صورت عدم ارائه) رسمیاصل سند تعهد  .6

 


