
 »اداره رفاه دانشجويي تحويل خواهد شد مراه تعهد محضري به 

    

  

  :رديف                                                                                                           

  :تاريخ                                                                                                             

  :شماره پرونده دانشجويي 

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

  :شماره ملي 

 :محل تولد 

    �زن �مرد : يتجنس

  :پست الكترونيكي 

  :كد پستي ده رقمي 

  �:مهمان  �:انتقالي  �:عادي: وضعيت دانشجو 

  �خير      �بلي : بورسيه   �خير   

  :شماره شناسنامه :                                 

  �خير �بلي :دانشجو            

  :تاريخ گواهي ايثارگري:                                                 

  :درصد جانبازي:                                                    
 

:حوزه ثبتي:                                   

:تلفن محل كار ضامن                                                             

: تلفن محل سكونت                                                           

: ضامن كد پستي:                                                                                          

 :تاريخ:                     نام و امضاء دانشجو                                                          

  تاريخ تولد  شماره شناسنامه
  

  

  

  حساب نام صاحب  نوع حساب

    

مراه تعهد محضري به كه توسط دانشجو تكميل و به محضري  حه دوم برگ تعهد نامه
 

  بسمه تعالي

  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت علوم،تحقيقات و فناوري  

  فرم مشخصات  دانشجويان روزانه و شبانه

                                                                                                          

                                                                                                         

شماره پرونده دانشجويي                                                                                                                              

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

شماره ملي        :                           شماره شناسنامه             :           نام خانوادگي 

محل تولد       :                          شغل ولي دانشجو   :                       نام پدر 

جنس:                           تعداد افراد تحت تكفل                           �

پست الكترونيكي           :محل صدور  

كد پستي ده رقمي                     :                                                                                                  

  : رشته تحصيلي :                             

وضعيت دانشجو                   :                 شماره دانشجويي :                                  

   �بلي : شاغل :                                   نيمسال ورود    :                             

  ) :مخصوص دانشجويان مهمان و انتقالي 

  : تاريخ شروع :                                                            

                 

:                                 شماره ملي:                           نام خانوادگي 

            �شاغل �خانه دار:وضعيت:                                   نام پدر

  )فرزند

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

:                                                 شماره گواهي ايثارگري:                                      

:                                                    واحد ذيربط ايثارگري:                                 

:                                   شماره دفتر اسناد رسمي:                                     تاريخ سپردن سند تعهد                                  

: تلفن دفتر خانه                    :                                                                                 

:شغل ضامن:                                           نام خانوادگي ضامن:                                         

                                                                               :                                                          

                                                                                      :                                               

:                                                                                          تاريخ حكم كارگزيني :                                  

                                                          .                 ارائه تصوير شناسنامه ، كارت ملي و كارت دانشجويي الزامي است 

شماره شناسنامه  شماره ملي  نام پدر  نام خانوادگي
      

      

      

  كد شعبهنام و  )بانك ( شهر   نام بانك  )رقمي 

      تجارت

حه دوم برگ تعهد نامهفص«

  

                                                                                                          

                                                                                                                                                 

                                                                                                                             

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

  مشخصات فردي     

  

نام خانوادگي :                        نام             

نام پدر :                       تولد تاريخ

�متاهل   �مجرد : وضعيت تاهل 

  :  همراهتلفن و ثابت تلفن 

:                                                                                                   نشاني

:                             دانشكده  - وضعيت تحصيل

:                                  مقطع تحصيلي 

:                             سال ورود به دانشگاه 

مخصوص دانشجويان مهمان و انتقالي ( دانشگاه مبدا           

:                                                            شماره دانشجويي دانشگاه مبدا 

  

               مشخصات همسر 
نام خانوادگي :                            نام  

نام پدر  :     /      /تاريخ تولد
  

فرزند 3حداكثر (مشخصات فرزندان   

آدرس محل سكونت دائمي و تلفن خانواده       

  : مشخصات حساب بانكي       

  

  :مشخصات ايثارگري 

:                                      نوع ايثارگري

:                                 مدت خدمت ماه

:مشخصات سند تعهد   

                                   :شماره سند تعهد

:                                                                                 آدرس دفتر خانه  

:                                         نام ضامن   

:                                                                               آدرس محل كار ضامن  

:                                                                                      آدرس محل سكونت ضامن  

:                                  شماره حكم كار گزيني   

 

ارائه تصوير شناسنامه ، كارت ملي و كارت دانشجويي الزامي است  •

  

نام خانوادگي  امن
    

    

    

رقمي  10( شماره حساب دانشجو 
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