
 

 تسوِ تعالی

 جوَْری اسالهی ایزاى

  ٍسارت علَم،تحمیمات ٍ فٌاٍری 

 وام ازدواج برگ درخواست

 
 
 

  تعلق هی گیرد کوتــــر از یک سال باشذ آى ٍ تاریخ ازدٍاج بِ داًشجَیاًی کِ در حیي تحصیل ازدٍاج هی ًوایٌذ تَجِ : ٍام ازدٍاج

 از صفحِ اٍل ٍ دٍم تصَیر سٌذ ازدٍاج –2از خَد، ّوسر ٍ فرزًذاى  ٍ کارت هلی تصَیر شٌاسٌاهِ – 1هذارک هَرد ًیاز: 

 تاریخ تَلذ :                       ًام پذر:                                ًام خاًَادگی :                  : ًام     هشخصات فردی

شوارُ هلی :                           هحل صذٍر شٌاسٌاهِ :                                      شوارُ شٌاسٌاهِ :       سى   جٌسیت : هزد 

  ٍضعیت تاّل

 شوارُ شٌاسٌاهِ: ًام پذر : ًام ٍ ًام خاًَادگی ّوسز :

       :تاریخ عمذ   : تاریخ تَلذ کذ هلی ّوسز :

شغل ٍلی داًشجَ :   ًفز      تعذاد افزاد تحت تکفل :      شغل ّوسز : 

                            شوارُ داًشجَیی :                                                  داًشکذُ :                                   ٍضعیت تحصیلی

 چٌذ ًیوسال  :     خیز    آیا هزخصی تحصیلی داشتِ ایذ ؟   تلی رشتِ تحصیلی :                                 

 :کذ پستی دُ رلوی                            :داًشجَ ّوزاُ                               : تلفي ثاتت تا پیش شوارُ 

 آدرس هحل سکًَت دائوی )ٍلی داًشجَ ( : 

 آدرس هحل سکًَت فعلی داًشجَ :

هی ًواین کِ کلیِ اطالعات هٌذرج در ایي پزسشٌاهِ را صادلاًِ ٍ تا صحت کاهل ایٌجاًة                                                              تعْذ 

تکویل ًوَدُ ٍ در صَرتی کِ هطلثی خالف ٍالع در ایي اطالعات هشاّذُ ٍ اثثات گزدد، کلیِ ٍجَُ دریافتی را تا احتساب ّشیٌِ ّای هزتَط 

رفاُ داًشجَیاى را ًخَاّن  ًیش حك استفادُ اس ٍام ٍ تسْیالت صٌذٍقتصَرت یکجا تِ صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى پزداخت ًواین ٍ پس اس آى 

                                                                                                                                                                         داشت.

 تاریخ ٍ اهضاء داًشجَ                                                                                                                                                   
 

 تعذاد ٍاحذ دٍ ًیوسال لثل :                               هعذل دٍ ًیوسال لثل :              تعذاد ٍاحذ ًیوسال جاری :         

  تعذاد ٍاحذ گذراًذُ شذُ تا ًیوسال جاری :      

 َزشی داًشگاُ/داًشکذُهْر ٍ تاییذ اهَر آه -  تاریخ                                                                                                      
 

 

 خیز   در صَرت هوتاس :   تلِ 

 هْر ٍ تاییذ استعذادّای درخشاى
 

 

 خیز   در صَرت ًوًَِ :   تلِ 

 هْر ٍ تاییذ هعاٍى فرٌّگی ٍ داًشجَیی

  حساب باًکی تجارت

 ًام صاحة حساب ًَع حساب شْز )تاًک (  ًام ٍ کذ شعثِ   ًام تاًک  رلوی (    01شوارُ حساب تاًک تجارت داًشجَ ) 

     تجارت 
 

 هْر ٍ تاییذ                                                                                هْر ٍ تاییذ    

 

 ادارُ رفاُ داًشجَیی                                                    هعاٍى فرٌّگی ٍ داًشجَیی داًشگاُ                 

 داًشجَی عسیس ارائِ اطالعات ًاقص ّوراُ با قلن خَردگی یا هخذٍش بَدى درخَاست بِ هٌسلِ عذم بررسی ٍ اجابت آى تلقی هی گردد.

 داًشجَیی الساهی هی باشذ .درخَاست ٍام در پَرتال ثبت 

 ردیف : 
 تاریخ : 


