
 

 

 

 

 

 

 .   باشم می    ⃝دانش هسته ای   ⃝ مسکن استیجاری   ⃝تحصیلی : درخواستی وام نوع مشخصات فردی دانشجو

 شماره ملی : شماره شناسنامه: نام خانوادگی : نام :

 محل صدور: :تولد محل ولی: شغل نام پدر :                     31/         تولد :       /     تاریخ

 تلفن همراه : کد پستی : ⃝ زن ⃝ مرد:  جنسیت ⃝متاهل  ⃝وضعیت تاهل : مجرد

 : محل سکونت دائمی و تلفن خانواده)ولی دانشجو( آدرس

  وضعیت تحصیلی

 دانشجویی:شماره  مقطع تحصیلی: رشته تحصیلی: دانشکده :

 ی باشم. از دانشگاه :                     به شماره دانشجویی :                                   در نیمسال           سال تحصیلی       م ⃝مهمان وضعیت دانشجو :

 سالتحصیلی                      از مرخصی تحصیلی استفاده نموده ام . ) مدارک به پیوست (       ⃝دوم  ⃝.در نیمسال اول 

 ⃝خیر   ⃝: بلی بورسـیه ⃝خیر   ⃝شاغل: بلی  ⃝بهمن  ⃝نیمسال ورود: مهر  سال ورود به دانشگاه:
 

 تعداد واحد نیمسال جاری:
 

 معدل دو نیمسال قبل :   تعداد واحد دو نیمسال قبل :                           
 کل واحد های گذرانده:

 مشخصات همسر
 شماره ملی : نام خانوادگی :                             شماره شناسنامه :                                   نام : 

 تاریخ تولد :                           محل تولد :                                 ⃝خیر  ⃝نام پدر :                            شاغل : بلی 

 ⃝تعداد فرزند :                      از کار افتاده ، شهید ، فوت کرده 

 مشخصات حساب تجارت دانشجو

 شماره حساب :                                         نام صاحب حساب :                                نام و کد شعبه :        
 

 ⃝خیر  ⃝در صورت ممتاز : بلی 

 مهر و تائید دفتر استعداد های درخشان

 

 ⃝خیر  ⃝در صورت نمونه :  بلی 

 مهر و تائید معاونت فرهنگی و دانشجویی

 

 ⃝خیر  ⃝دانش هسته ای :  بلی 

 مهر و امضاء آموزش دانشکده
 

   

 ⃝ خیر ⃝ بلی ؟ اید کرده استفاده دانشجویی وام تسهیالت از تاکنون آیا

 دانشجویی وامهای ویا دولتی ازخوابگاه(  ناپیوسته وارشد کارشناسی کارشناسی پیوسته، کارشناسی نا پیوسته،، کاردانی)  قبلی درمقاطع آیا 

 ⃝ خیر  ⃝ بلی  ؟ اید نموده استفاده

 2 فاز در نهایی حساب یاتسویه و ، پرداخت اقساط معوقهاقساط دفترچه صدور تحصیل، از فراغت تاریخ ثبت پیگیری ، بودن مثبت صورت در

 .                   است دانشجو خود بعهده دانشجویان رفاه صندوق اداری اتوماسیون

   تعهد نامه

در هیچ یک از سازمانها، ادارات، نهادها و ارگانهـای دولتـی   تعهد می نمایم  .....................................................................................................................................................................................................................................................................اینجانب 

کلیهه    قوانین و ضوابط صـندوق رفـاه دانشـجویان   و با آگاهی کامل از  شرایط عمومی وام گیرندگان( 5و4)موضوع مادهشاغل به خدمت نبوده

ل نموده و در صورتی که مطلبی خالف واقه  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 .

 

 

   

 بسمه تعالی

 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

 بـــرگ درخواســت وام روزانــــــه

 ( دانههش هستههه ای –مسکن  –)تحصیلی 
 

 

 وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

 

 عدم بررسی و اجابت آن تلقی می گردد.دانشجوی عزیز ارائه اطالعات ناقص همراه با قلم خوردگی یا مخدوش بودن درخواست به منزله 

 درخواست وام در پورتال دانشجویی الزامی می باشد .

 
 

 امضاء و اثر انگشت


