بسمه تعالی
جمهوری اسالمی ایران
وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

بــرگ درخواست وام ضروری

ردیف :
تاریخ :
دانشجوی عزیز ارائه االععات ناقص همراه با قل خوردگی یا مخدوش بودن درخواست به منزله عدم بررسی و اجابت آن تلقی می گردد.
درخواست وام در نورتال دانشجویی الزامی می باشد .
مشخصات فردی
/

نام :
/

نام خانوادگی :
نام پدر :

تاریخ تولد :
31
شغل ولی دانشجو :
آدرس محل سکونت دائمی (ولی دانشجو ) :
آدرس محل سکونت فعلی دانشجو :
تلفن ثابت با پیش شماره :

محل صدور :

وضعیت تاهل  :مجرد  متاهل 

شماره شناسنامه :
جنسیت  :مرد 

شغل ولی همسر :

همراه دانشجو :

زن 

کد پستی ده رقمی :

وضعیت تحصیلی دانشکده :

رشته تحصیلی :

مقطع تحصیلی :
سال ورود به دانشگاه :

وضعیت دانشجو  :عادی :انتقالی :مهمان:
شاغل  :بلی  خیر بورسیه  :بلی  خیر


شماره دانشجویی :
نیمسال ورود :

دانشگاه مبدا ( مخصوص دانشجویان مهمان و انتقالی ) :
شماره دانشجویی دانشگاه مبدا :
آیا قبالً از وام ضروری استفاده کرده اید  .بله  خیر  میزان :
ریال
میزان مبلغ درخواستی فعلی :

تعداد واحد نیمسال جاری :

شماره ملی :

تعداد واحد گذرانده شده تا نیمسال جاری :

استفاده یا عدم استفاده از بورس تحصیلی  :بلی 

تاریخ شروع :
ریال
تاریخ فاکتور :

تعداد واحد دو نیمسال قبل :

تاریخ دریافت وام:
نوع مورد :

معدل دو نیمسال قبل :

خیر 
مهر و تائید آموزش دانشگاه  /دانشکده

حساب بانکی تجارت
شماره حساب بانک تجارت دانشجو (  31رقمی )

نام بانک

نام و کد شعبه

شهر (بانک )

نوع حساب

نام صاحب حساب

تجارت

اینجانب

در صورت ممتاز  :بله  :خیر 

در صورت نمونه  :بله  :خیر 

مهر و تائید دفتر استعداد های درخشان

مهر و تائید معاونت دانشجویی

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

تعهد می نماای کهه در ههیی یهک از سهازمانها ،ادارات ،نهادهها و ارگانههای دولتهی شهاغل بهه خهدمت نبهوده (موضاوع

ماده4و 5شرایط عمومی وام گیرندگان)

و با آگاهی کامل از قوانین و ضوابط صندوق رفاه دانشجویان کلیاه االععاات منادرر در ایاس نرسشانامه را

صادقانه و با صحت کامل تکمیل نموده و در صورتی که مطلبی خعف واقع در ایس االععات مشاهده و اثبات گردد ،کلیه وجوه دریافتی را باا احتسااب
هزینه های مربوط بصورت یکجا به صندوق رفاه دانشجویان نرداخت نمای و نس از آن نیز حق استفاده از وام و یا تسهیعت صندوق رفاه دانشجویان را
نخواه داشت .

امضاء و اثر انگشت

