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  انتقالی(:دانشگاه مبدا)مخصوص دانشجویان مهمان و 

 تاریخ شروع:                       شماره دانشجویی دانشگاه مبدا: 

 *اعالم معدل و تعداد واحد صرفاً جهت پرداخت وام می باشد و ارزش دیگری ندارد*
 ⃝دوم  ⃝نیمسال درخواست وام: اول             معدل دو نیمسال قبل:                 تعداد واحد دو نیمسال قبل:           تعداد واحد گذرانده تا نیمسال جاری :       عداد واحد نیمسال جاری:   ت
 

 د آموزش دانشگاه/دانشکدهمبلغ درخواستی:                       ریال                                                                          مهر و تائی
 

 ⃝خیر       ⃝ممتاز: بلی 

 مهر و تائید استعداد های درخشان

 ⃝خیر       ⃝نمونه: بلی 

 مهر و تائید معاونت فرهنگی و دانشجویی
 

 

 

 مهر و تائید امور دانشجویی دانشگاه
 

 تعهد نامه

در هیچ یک از سازمانها، ادارات، نهادهاا و ارگانهاای دولتای    تعهد می نمایم  .....................................................................................................................................................................................................................................................................اینجانب 

کلیهه    قاوانین و ضاوابص صاندوف رفااه دانشاجویان     و با آگاهی کامل از  شرایط عمومی وام گیرندگان( 5و4)موضوع مادهشاغل به خدمت نبوده

ل نموده و در صورتی که مطلبی خهال  واقهد در ایهن اطالعهات     اطالعات مندرج در این پرسشنامه را صادقانه و  با  صحت کامل تکمی

مشاهده و اثبات گردد، کلیه وجوه دریافتی را با احتساب هزینه های مربوط بصورت یکجا به صندوق رفاه دانشجویان پرداخت نمهایم و  

 پس از آن نیز حق استفاده از وام و یا تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان را نخواهم داشت .
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 دانشجوی عزیز ارائه اطالعات ناقص همراه با قلم خوردگی یا مخدوش بودن درخواست به منزله عدم بررسی و اجابت آن تلقی می گردد.

 درخواست وام در پورتال دانشجویی الزامی می باشد .ثبت 

 
 

 بسمه تعالی

 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

 شهریه نوبت دوم  بااارگ درخواساات وام

 و دانش هسته ای دانشجویان پرداخت کننده شهریه
 

 

 وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

 

 امضاء و اثر انگشت


