
  
    جمهوري اسالمي ايران       

  تاريخ درخواست                               شهريهبرگ درخواست وام                         وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري 

 سال تحصيلي                                    )شبانه(دانشجويان نوبت دوم                                 ندوق رفاه دانشجويان  ص      

      و دانش هسته اي                                                      1353 سال تاسيس           

  شماره كدپستي                                              شماره كدملي                                دانشكده 

  

  

  

   شماره دانشجويي

  

  نام پدر   نام   نام خانوادگي 

  شماره تلفن همراه   محل تولد  شماره شناسنامه   13/         / تاريخ تولد       

  

  كارداني        كارشناسي ناپيوستهمقطع تحصيلي 

    كارشناسي            كارشناسي ارشد ناپيوسته  

  دكتري تخصصي ناپيوسته  

        13به دانشگاه        سال و ترم ورود   :رشته تحصيلي

   بهمن            مهر

  : وضعيت تاهل 

  مجرد           تاهل      

  :سنامه شماره شنا  13    /     /    :  تاريخ تولد :                    نام پدر :                                 نام و نام خانوادگي همسر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .درصورت مثبت بودن ميزان وام را به ريال بنويسيد    خير            وام تعلق گرفته است ؟ بلي     94-95درنيمسال دوم  آيا

  .درصورت مثبت بودن ميزان وام را به ريال بنويسيد         خير          وام تعلق گرفته است ؟ بلي   95-96درنيمسال اول آيا

                                                                                            خير                بلي          ؟ ازخوابگاه دولتي ويا وامهاي دانشجويي استفاده نموده ايد )  و ارشد ناپيوسته كارشناسي ناپيوسته، كارداني( طع قبلي امقآيا در 

به اتوماسيون اداري صندوق رفاه دانشجويان  2در فاز،صدور دفترچه اقساط و يا تسويه حساب نهايي تاريخ فراغت از تحصيل پي گيري  مثبت بودندر صورت 

   .عهده خود دانشجو مي باشد

 .ي مي گرددارائه اطالعات ناقص ، همراه با قلم خوردگي يا مخدوش بودن درخواست به منزله عدم بررسي و اجابت آن تلق: دانشجوي عزيز 

  ) :ولي دانشجو(آدرس محل سكونت دائمي و تلفن خانواده 

 تاريخ و امضاء دانشجو                                                                                                                                                       

  .مي با شد..............سالتحصيلي........... در نيمسال ......................... با شماره دانشجويي............... دانشگاه از     مان     ميه  انتقالي        

    )مدارك به پيوست(. از مرخصي تحصيلي استفاده نموده است........................... در نيمسال اول           دوم         سالتحصيلي 

  ) : ..........................  95- 96  دوم(تعداد واحد نيمسال ....................... ترم : وضعيت تحصيلي 

  : تعداد واحد و معدل دو نيمسال قبل 

  .....................واحد با معدل ................. تعداد )  94- 95(در نيمسال دوم  سالتحصيلي 

  ......................واحد با معدل................. تعداد )  95- 96(نيمسال اول سالتحصيليدر  

:    كل واحدهاي گذرانده  
 

 مهر و تأئيد امور آموزش دانشگاه                                               

  .مي با شد..............سالتحصيلي........... در نيمسال ....................... دانشجويي با شماره............... از دانشگاهانتقالي         ميهمان        

تعهد مي نمايم كه كليه اطالعات مندرج در اين پرسشنامه را صـادقانه و بـا صـحت    ................................................. اينجانب 

نموده و در صورتي كه مطلبي خالف واقع در اين اطالعات مشاهده و اثبات گردد، كليـه وجـوه دريـافتي را بـا     كامل تكميل 

احتساب هزينه هاي مربوط بصورت يكجا به صندوق رفاه دانشجويان پرداخت نمايم و پس از ان نيز حق استفاده از وام و يـا  

  .تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان را نخواهم داشت 

  تاريخ و امضاء دانشجو                                                                                                                      

        خير      بله  : نمونه در صورت                                                          بله       خير  :ممتاز   درصورت       

   دانشگاهمهر و تأييد معاونت دانشجويي                                                             تعدادهاي درخشانمهر و تأييد دفتر اس      

  


