
  :رديف                                              حج عمره دانشجويي

  :تاريخ                                          

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

  :شماره ملي 

                            �متاهل  �مجرد : وضعيت تاهل 

  �زن  �مرد : 

  :كد پستي ده رقمي 

  : رشته تحصيلي 

  :سال ورود به دانشگاه 

  : تعداد واحد گذرانده تا نيمسال جاري 

  

  دانشكده/ مهر و تائيد آموزش دانشگاه 

  نام صاحب حساب  نوع حساب  )بانك 

      

دانشجويي اداره رفاهمهر و تائيد                                                              

محقق اردبيلي دانشگاهدانشگاه علوم پزشكي اردبيل                                                                          

و با صحت كامل تكميل اينجانب                                                       تعهد مي نمايم كه كليه اطالعات مندرج در اين پرسشنامه را صادقانه 

را با احتساب هزينه هاي مربوط بصورت يكجا  نموده و در صورتي كه مطالب خالف واقع در اين اطالعات مشاهده و اثبات گردد كليه وجوه دريافتي

   .ده از وام و تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان را نخواهم داشت 

  امضاء دانشجوتاريخ و                        

  مهر و تائيد                                                                                                                

  معاونت دانشجويي دانشـگاه                                        

 

  بسمه تعالي

  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت علوم،تحقيقات و فناوري  

حج عمره دانشجوييرگ درخواست وام ــب                                        

                                                                                                                               

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

شماره ملي   :محل صدور   :نام خانوادگي 

وضعيت تاهل   :              شماره شناسنامه :                        نام پدر 

: جنسيت   :شغل ولي همسر  

  ) :ولي دانشجو 

  

  :همراه دانشجو  

رشته تحصيلي  

سال ورود به دانشگاه   :شماره دانشجويي 

تعداد واحد گذرانده تا نيمسال جاري   تعداد واحد اخذ شده در نيمسال جاري 

  :                 معدل :                              نيمسال اول 

  :                 معدل :                              نيمسال دوم 

  ريال                                        

  �دوم   

  : خود دانشجو

بانك (شهر  كد شعبه  نام بانك

      تجارت

                                                            مهر و تائيد ستاد حج عمره دانشجويي

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل                                                                          

اينجانب                                                       تعهد مي نمايم كه كليه اطالعات مندرج در اين پرسشنامه را صادقانه 

نموده و در صورتي كه مطالب خالف واقع در اين اطالعات مشاهده و اثبات گردد كليه وجوه دريافتي

ده از وام و تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان را نخواهم داشت ابه صندوق رفاه دانشجويان پرداخت نمايم و پس از آن نيز حق استف

                                                                                                

                                                                                                                

                                        معاونت  فرهنــگي دانشـگاه                                       

                                                                         

  

  

                                 

                                                                           : شماره پرونده دانشجو

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

  

  :نام   مشخصات فردي

  13:    /       /       تولد  تاريخ

   :شغل ولي دانشجو 

ولي دانشجو (آدرس محل سكونت دائمي 

  :آدرس محل سكونت فعلي دانشجو  

  :تلفن ثابت با پيش شماره 

  :دانشكده   وضعيت تحصيلي

شماره دانشجويي    :مقطع تحصيلي 

تعداد واحد اخذ شده در نيمسال جاري 

نيمسال اول   - تعداد واحد انتخاب شده 

نيمسال دوم   - تعداد واحد انتخاب شده 

      :     ميزان مبلغ درخواستي فعلي 

دوم   �اول : نيمسال درخواست وام 

خود دانشجو حساب بانكيمشخصات 

  )رقمي 10(شماره حساب بانكي دانشجو 

  

 مهر و تائيد ستاد حج عمره دانشجويي

 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل                                                                          

 

اينجانب                                                       تعهد مي نمايم كه كليه اطالعات مندرج در اين پرسشنامه را صادقانه 

نموده و در صورتي كه مطالب خالف واقع در اين اطالعات مشاهده و اثبات گردد كليه وجوه دريافتي

به صندوق رفاه دانشجويان پرداخت نمايم و پس از آن نيز حق استف

                                        

                                                                                                                مهر و تائيد 

معاونت  فرهنــگي دانشـگاه                                       

                                                                       : تاريخ ثبت وام 

  : مبلغ وام   


