
به منزله عدم بررسی و اجابت آن تلقی می گرددبودن درخواستدانشجوي عزیز ارائه اطالعات ناقص همراه با قلم خوردگی یا مخدوش 
.  باشممی⃝دانش هسته اي⃝استیجاريمسکن⃝تحصیلی:درخواستیوامنوعمشخصات فردي دانشجو

شماره ملی :شماره شناسنامه:نام خانوادگی :نام :
شغل نام پدر :                        13تولد :       /       /      تاریخ

ولی:
محل صدور::تولدمحل

تلفن همراه :کد پستی :⃝زن⃝مرد: جنسیت⃝متاهل⃝وضعیت تاهل : مجرد
:محل سکونت دائمی و تلفن خانواده(ولی دانشجو)آدرس

تحصیلیوضعیت 
شماره دانشجویی:مقطع تحصیلی:رشته تحصیلی:دانشکده :

.شممی بادر نیمسال           سال تحصیلیبه شماره دانشجویی :          از دانشگاه :            ⃝مهمانوضعیت دانشجو :
سالتحصیلی                      از مرخصی تحصیلی استفاده نموده ام . ( مدارك به پیوست )⃝دوم ⃝در نیمسال اول.

خیر : بلی بورسـیهخیر شاغل: بلی ⃝بهمن ⃝مهر نیمسال ورود:سال ورود به دانشگاه:

:نیمسال دوم:واحد اخذ شده و معدل در دو نیمسال قبل:  نیمسال اولتعداد واحد نیمسال جاري:
کل واحد هاي گذرانده:

مشخصات همسر
شماره ملی :شماره شناسنامه:نام خانوادگی :نام :

محل تولد :تاریخ تولد :خیربلیشاغل:   نام پدر : 
⃝از کار افتاده ، شهید ، فوت کرده تعداد فرزند : 

مشخصات حساب تجارت دانشجو
نام صاحب حساب:شماره حساب:نام و کد شعبه:

⃝خیر ⃝در صورت ممتاز : بلی 
درخشانهاياستعداددفترمهر و تائید

⃝خیر ⃝بلی :  در صورت نمونه

و تائید معاونت فرهنگی و دانشجوییمهر 
⃝خیر ⃝بلی :  دانش هسته اي

مهر و امضاء آموزش دانشکده

⃝خیر⃝بلی؟ایدکردهاستفادهدانشجوییوامتسهیالتازتاکنونآیا

دانشجوییوامهايویادولتیازخوابگاه) ناپیوستهوارشدکارشناسیکارشناسی پیوسته، کارشناسی نا پیوسته،،کاردانی( قبلیدرمقاطعآیا
⃝خیر⃝بلی؟ایدنمودهاستفاده

2فازدرنهاییحسابیاتسویهو، پرداخت اقساط معوقهاقساطدفترچهصدورتحصیل،ازفراغتتاریخثبتپیگیري،بودنمثبتصورتدر
.                 استدانشجوخودبعهدهدانشجویانرفاهصندوقادارياتوماسیون

تعهد نامه 
...............................داراي کد ملی ..........................متولد ......................صادره از ...............................به شماره شناسنامه ...................................اینجانب 

بهشاغل بدینوسیله اعالم می نمایم در هیچ یک از سازمانها، ادارات ، نهادها ، و ارگانهاي دولتی، صندوق رفاه دانشجویاناستفاده از تسهیالت 
خدمت نبوده و در صورتیکه در هر یک از مراحل تحصیل، خالف موارد فوق ثابت گردد، صندوق رفاه دانشجویان می تواند کلیه تسهیالت دریافتی

محل اشتغال اینجانب بصورت یکجا درخواست نماید .اداره اینجانب را از طریق سازمان/ 

بسمه تعالی
جمهوري اسالمی ایران

وزارت علوم،تحقیقات و فناوري
هــــــت وام روزانــدرخواسگرـــب

)دانــش هستــه اي–مسکن –(تحصیلی 

امضاء و اثر انگشت

معدلواحدمعدلواحد


