
ی دانشجویان روزانهلوام تحصی   
                            13.......سال تحصیلی

                                                                                 دوم  نیمسال اول                                                  

                                            

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

  کدملی:          شماره دانشجویی:       فردي:مشخصات  - 
  

                       13........./......../........: تولد تاریخ                         شماره شناسنامه:                       نام خانوادگی:                                 :    نام   

                         محل صدور:                            :نام پدر   

  .....................تعداد فرزندان تحت تکفل:مجرد         متأهل                  وضعیت تأهل:

شغل ولی دانشجو:                                   شغل همسر دانشجو:                               جنسیت: مرد        زن  

..............کوچه........................پالك...............استان................................شهرستان.........................خیابان....... نشانی دقیق محل سکونت خانواده:   

تلفن ثابت منزل با کد شهرستان:                                                                                                            کدپستی محل سکونت خانواده:  

تلفن همراه اقوام(خواهر/برادرو....):                               تلفن همراه پدر:                                       تلفن همراه دانشجو:  

  :وضعیت تحصیلی -

:دانشگاه محل تحصیل:                          دانشکده:                                رشته تحصیلی  

کترا حرفه ايد        کارشناسی ناپیوسته           کارشناسی پیوسته         ارشد ناپیوسته        دکترا          وضعیت تحصیلی:     کاردانی     

  وضعیت دانشجو:  عادي             انتقالی              مهمان

غل: بلی            خیر         شا                 مهر         بهمن سال ورود:منی           سال ورود به دانشگاه:  

 دانشگاه مبداء(مخصوص دانشجویان مهمان و انتقالی):                     

مبداء:                                                     تاریخ شروع به تحصیل:  مهر       بهمن شماره دانشجویی دانشگاه  

 اعالم معدل و تعداد واحد صرفاً جهت پرداخت وام می باشد و ارزش دیگري ندارد

:   تعداد واحد گذرانده تا این نیم سال                     :            تعداد واحد اخذ شده در این نیم سال  

مهر و تأیید امور آموزش دانشگاه/دانشکده                                              بهمن             معدل دو نیمسال قبل:    مهر                                 

 
 بانک تجارت شخص متقاضیشماره حساب  نام بانک شهر(بانک) نام و کد شعبه نوع حساب نام صاحب حساب

رقمی)10وام(  

  تجارت    
  م ارائه نماید وام هر دو نفر آنها حذف خواهد شد.چنانچه دانشجویی شماره حساب شخص دیگري را جهت دریافت واتذکر: 

  اخذ نماید و براي بار دوم ارائه سند تعهدنامه محضري الزامی می باشد.وام تحصیلی می تواند بدون تعهدنامه محضري  فقط دانشجویان ورودي جدید براي ترم اول :قابل توجه دانشجویان

ــه تعهدنامــه محضــري: رم تعهدنامــه و کپــی کــارت ملــی خــود دانشــجو و کپــی کــارت ملــی بــه همــراه حکــم کــارگزینی ضــامن(کارمند بــا در دســت داشــتن فــ طریقــه تهی

  انجام می پذیرد.رسمی محل سکونت ضامن تعهدنامه اسناداز اداره مربوطه) و با مراجعه به یکی از دفاتر  اقساط رسمی،پیمانی،بازنشسته با تعهد کسر

  رت ملی  تصویر شناسنامه،کارت دانشجویی، کپی کا -1 :رفاه جهت اخذ وام براي اولین باراداره مدارك مورد نیاز جهت ارائه به 

  می گردد.) اضافهماه بعد از پایان تحصیل می باشد(در رابطه با آقایان طول مدت نظام وظیفه در صورت مشمول بودن 9: زمان شروع اقساط تذکر

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

اه که مطلبی خالف واقع در این اطالعات مشاهده و اثبات گردد کلیه وجوه دریافتی را با احتساب هزینه هاي مربوط به صـورت یکجـا بـه صـندوق رفـ

  امضاء دانشجو:          از آن نیز حق استفاده از وام و یا تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان را نخواهم داشت. دانشجویان پرداخت نمایم و پس

  


