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دانشگاه  معاونت دانشجويي

كليه اطالعات مندرج در اين پرسشنامه را با آگاهي كامل از قوانين و ضوابط وديعه مسكن 

گردد كليه وجوه دريافتي را اثبات صادقانه و با صـحت كامـل تكميل نموده و در صورتي كه مطالب خالف واقع در اين اطالعات مشاهده و 

تسهيالت صندوق پرداخت نمايم و پس از آن نيز حق استفاده از وام و 
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