بسمه تعالی
جمهوری اسالمی ایران
وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

برگ درخواست وام ضروری

ردیف:
تاریخ:
سال تحصیلی:

دانشجویان مبتکر ( روزانه)

دانشکده :

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

ثبت درخواست وام در پورتال دانشجویی الزامی می باشد .
مشخصات فردی
نام :
شماره شناسنامه :

نام پدر :

نام خانوادگی :
شماره ملی :

تاریخ تولد :
محل تولد :

مرد  زن 
مجرد  متاهل 

اطالعات تحصیل
مقطع تحصیلی :
تعداد واحد نیمسال جاری :

تاریخ شروع به تحصیل :

رشته تحصیلی :

استفاده از بورس تحصیلی  :بلی  خیر 

تعداد واحد گذرانده شده تا نیمسال جاری:

معدل دو نیمسال قبل :

تعداد واحد دو نیمسال قبل :
تاریخ  -مهر و تایید امور آموزشی دانشگاه/دانشکده

ار ائه کپی کارت خود پرداز خوانا به نام خود دانشجو الزامی است
شماره حساب تجارت دانشجو ( 04رقمی )

نام بانن

شهر ( بانن )

نام وکد شعبه

نوع حساب

نام صاح حساب

تجارت

ریال

مبلغ درخواستی :
اختراع یا ابتکار
مهر و تایید دبیرخانه جشنواره خوارزمی 
مهر و تایید معاونت پژوهشی دانشگاه

مهر وتایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
مهر و تایید جشنواره حوان خوارزمی

مراحل پرداخت وام
 %04کل مبلغ وام( پیش از آغاز طرح)  %04 کل مبلغ وام( پس از پیشرفت طرح)  مبلغ تائید شده :
مهر و تایید اداره رفاه دانشجویی دانشگاه

اینجان ب

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

مهر و تایید معاونت دانشجویی دانشگاه

تعهببد مببی نمببایی در هببیس یببن از سببازمانها ،ادارات ،نهادهببا و ارگانهببای دولتببی شبباغل بببه خببدمت

نبوده(موضوع ماده4و 5شرایط عمومی وام گیرندگان) و با آگاهی کامل از قوانین و ضوابط صندوق رفاه دانشجویان کلیه اطالعبات منبدر
در این پرسشنامه را صادقانه و با صحت کامل تکمیل نموده و در صورتی که مطلبی خالف واقع در این اطالعات مشاهده و اثبات گبردد ،کلیبه
وجوه دریافتی را ب ا احتساب هزینه های مربوط بصورت یکجا به صندوق رفاه دانشجویان پرداخت نمایی و پس از آن نیز حق استفاده از وام و یبا
تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان را نخواهی داشت .

تاریخ و امضاء دانشجو

مدارک مورد نیاز جهت ارئه به مرکز  – 0 :تصویر شناسنامه  ،کارت ملی ،کارت دانشجویی  -2مدارک دال بر اختراع یا ابتکار با تائید مراجع ذیربط

