
 

 

 
  

 .گردددانشجوي عزيز ارائه اطالعات ناقص، همراه با قلم خوردگي يا مخدوش بودن درخواست به منزله عدم بررسي و اجابت آن تلقي مي

 : مشخصات فردي

 

 
 
 : وضعيت تحصيلي 

 
 

  .باشد و ارزش ديگري ندارداعالم معدل و تعداد واحد صرفاً جهت پرداخت وام مي

   
 

 : درخواست وام 

 

  

 

 

 

 

  
 

 مهر و تأييد امور دانشجويي دانشگاه

ی عا  ه 
 و شهريه شبانه دانشجويان نوبت دوم روزانه برگ درخواست وام تحصيلي

 1394-95سال تحصيلي  دومنيمسال 

  ..............................................................:تاريخ
 ..................................................:دانشكده

 ...............................................................: رشته

  :كد ملي
 

                                    : محل صدور                              :  شماره شناسنامه                                     : نام خانوادگي                                      : نام
       متأهل        مجرد : وضعيت تأهل                     مرد           زن : جنسيت                                      : تاريخ تولد                                   : نام پدر
 . ارائه شودمربوطه رك ادر صورت متأهل بودن الزم است مد: توجه

  :  آدرس                           :كد پستي                        : تلفن همراه                          : تلفن منزل

   

 ......................................................................................:شماره دانشجويي

                دكتري                 كارشناسي ارشد                 كارشناسي             كارداني:  مقطع                                                   : رشته تحصيلي
   شبانه                       روزانه   : نوع دوره تحصيلي                               :  سال و ترم ورود به دانشگاه

:                                                       93-94سال تحصيلي دوممعدل نيمسال:                                94-95سال تحصيلي دومتعداد واحد نيمسال 
 

 مهر و تأييد امور آموزشي دانشگاه

 شهريه شبانه                                            تحصيلي          :نوع وام درخواستي
 : نوع وام         خير           ايد؟  بليآيا تا به حال وام گرفته          خير        بليفاه دانشجويي تعهد محضري داريد؟ آيا در پرونده ر

 

 .درخواست فوق بررسي نشده و وام به هيچ عنوان تعلق نخواهد گرفتدر صورت عدم تعهد محضري در پرونده رفاه:توجه

 )فقط به نام خود دانشجو( شماره حساب ده رقمي
           

 كد بانكشهر و  )فقط بانك تجارت(نام بانك و شعبه پرداخت كننده 
 

نمايم كه اطالعات مندرج در اين پرسشنامه را صادقانه و با صحت كامل تكميل نموده و در صورتي كه تعهد مي................................................ اينجانب 
ندوق رفاه دانشجويان جا به صهاي مربوط به صورت يكمطلبي خالف واقع در اين اطالعات مشاهده و اثبات گردد، كليه وجوه دريافتي را با احتساب هزينه

 .و پس از آن نيز حق استفاده از وام و يا تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان را نخواهم داشت پرداخت نمايم
 تاريخ و امضاي دانشجو


