
    

  :رديف                                                                                                                       
  :تاريخ                                                                                                                     

  :سال تحصيلي                                                                                                             

  :  شماره ملي        
  :   شماره پرونده
  :   مقطع تحصيلي
  :   رشته تحصيلي

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

� زن       13:     /    /      تاريخ تولد مرد�  

:شماره شناسنامه

13/    /           :                         تاريخ عقد 

:شغل همسر 

:كد پستي ده رقمي   

دقانه و با صحت كامل تكميـل نمـوده و   ينجانب                                                              تعهد مي نمايم كه كليه اطالعات مندرج در اين پرسشنامه را صا

واقع در اين اطالعات مشاهده و اثبات گردد، كليه وجوه دريافتي را با احتساب هزينـه هـاي مربـوط بصـورت يكجـا بـه صـندوق رفـاه         

ــت     ــواهم داشــ ــجويان را نخــ ــاه دانشــ ــندوق رفــ ــهيالت صــ .                                        ده از وام و تســ

                    تاريخ و امضاء دانشجو                                                                                                                      

  :     نيمسال جاري  انتخاب شده تعداد واحد           

  :معدل دو نيمسال قبل 

  مهر و تاييد امور آموزشي دانشگاه

  

  �خير   �بله :   نمونه در صورت 

  مهر و تاييد معاونت دانشجويي

  كد بانك

  

  تاييد ورمه

  دانشجويي دانشگاه

 

  . تعلق مي گيرد ،كمتــــر از يك سال باشد

  از صفحه اول و دوم تصوير سند ازدواج

 

  بسمه تعالي

  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت علوم،تحقيقات و فناوري  

  وام ازدواج برگ درخواست

 
                                                                                                                      

                                                                                                                 
                                                                                                           

  دانشگاه محقق اردبيلي                                                                   
                                                                                                                           
شماره پرونده                                                                                       
مقطع تحصيلي                                                                                                                      
رشته تحصيلي                                                                                               

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

:نام پدر: مرد: جنسيت    

: محل صدور شناسنامه   

:نام پدر   شماره شناسنامه 

13:     /    /      تاريخ تولد   تاريخ عقد  

: شغل ولي دانشجو   شغل همسر  

� خير    : چند نيمسال     آيا مرخصي تحصيلي داشته ايد ؟   بلي�  

:همراه دانشجو     

) : ولي دانشجو 

 :

ينجانب                                                              تعهد مي نمايم كه كليه اطالعات مندرج در اين پرسشنامه را صا

واقع در اين اطالعات مشاهده و اثبات گردد، كليه وجوه دريافتي را با احتساب هزينـه هـاي مربـوط بصـورت يكجـا بـه صـندوق رفـاه         

ــتف     ــق اســ ــز حــ ــس از آن نيــ ــايم و پــ ــت نمــ ــجويان پرداخــ ــت    ادانشــ ــواهم داشــ ــجويان را نخــ ــاه دانشــ ــندوق رفــ ــهيالت صــ ده از وام و تســ

                                                                                                    

                 :     تعداد واحد گذرانده شده تا نيمسال جاري:                     

معدل دو نيمسال قبل                  :تعداد واحد گذرانده دو نيمسال قبل 

مهر و تاييد امور آموزشي دانشگاه                         :                        تاريخ 

  

 �خير   �بله :   ممتاز 

  مهر و تاييد استعدادهاي درخشان

  

در صورت    

مهر و تاييد معاونت دانشجويي

  شهر  شعبهو نام بانك 

  

مه        رو تاييد                                                                            مه
  

دانشجويي دانشگاه معاونتاداره رفاه دانشجويي                                                           

كمتــــر از يك سال باشد آن و تاريخ ازدواج به دانشجوياني كه در حين تحصيل ازدواج مي نمايند

تصوير سند ازدواج –2از خود، همسر و فرزندان  و كارت ملي تصوير شناسنامه – 1

  

                                                                                                                      
                                                                                                                   1393 –94سال تحصيلي     

                                                                                                           
دانشگاه محقق اردبيلي                                                                   

                                                                                                                    
                                                                                    :                     دانشكده 

                                                                                                                     
                                                                                              :  شماره دانشجويي

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

  

 مشخصات فردي 

:نام    :خانوادگي نام    

:شماره شناسنامه   

 وضعيت تاهل 

:نام و نام خانوادگي همسر   

:كد ملي همسر   

نفر:     تعداد افراد تحت تكفل    

 وضعيت تحصيلي

آيا مرخصي تحصيلي داشته ايد ؟   بلي   

:تلفن ثابت با پيش شماره   

ولي دانشجو (آدرس محل سكونت دائمي   

: آدرس محل سكونت فعلي دانشجو   

ينجانب                                                              تعهد مي نمايم كه كليه اطالعات مندرج در اين پرسشنامه را صاا

واقع در اين اطالعات مشاهده و اثبات گردد، كليه وجوه دريافتي را با احتساب هزينـه هـاي مربـوط بصـورت يكجـا بـه صـندوق رفـاه         در صورتي كه مطلبي خالف 

ــتف     ــق اســ ــز حــ ــس از آن نيــ ــايم و پــ ــت نمــ ــجويان پرداخــ دانشــ

                                                                                                     

:                     تاريخ شروع به تحصيل 

  

تعداد واحد گذرانده دو نيمسال قبل 
  

تاريخ 

ممتاز در صورت 

مهر و تاييد استعدادهاي درخشان

  )تجارت  (شماره حساب بانكي

  

مه                                             

اداره رفاه دانشجويي                                                           

به دانشجوياني كه در حين تحصيل ازدواج مي نمايند وام ازدواج: توجه 

1: مدارك مورد نياز


