
 دانشجوی عسیس ارائه اطالعات ناقص هوراه با قلن خوردگی یا هخذوش بودى درخواست به هنسله عذم بررسی و اجابت آى تلقی هی گردد.

 در پورتال دانشجویی الساهی هی باشذ .ثبت درخواست وام 

 

 

 تسوِ تعالی

 جوَْسی اسالهی ایشاى

 ٍصاست علَم،تحمیمات ٍ فٌاٍسی

 ضروریوام  برگ درخواست

 دانشجویان مبتکر ) روزانه(
 

                                                                                                                                                                                                                           
 دانشکذه :                                      

                                                                    

 

 

 هشخصات فردی    

   صى   هشد تاسیخ تَلذ :                        ًام پذس :                            ًام خاًَادگی :                             ًام :          

 هتاّل   جشد ه                   هحل تَلذ :                           شواسُ هلی :                             شواسُ شٌاسٌاهِ :      

 
 اطالعات تحصیل 

 سشتِ تحصیلی :                                 تاسیخ ششٍع تِ تحصیل :                                همغع تحصیلی : 
 

               تعذاد ٍاحذ ًیوسال جاسی :            

 خیش  استفادُ اص تَسس تحصیلی : تلی   :                              گزساًذُ شذُ تا ًیوسال جاسیتعذاد ٍاحذ    
 

                                                                                                       

 

 ههر و تاییذ اهور آهوزشی دانشگاه/دانشکذه -  تاریخ          
 

 
 به نام خود دانشجو الساهی استخوانا  خود پرداز کپی کارتار ائه 

 

 

  

 

  

 اختراع یا ابتکار 
 

 وتاییذ سازهاى پژوهش های علوی و صنعتی ایراىههر                                  ههر و تاییذ دبیرخانه جشنواره خوارزهی  

 

                       ههر و تاییذ جشنواره حواى خوارزهی                               ههر و تاییذ هعاونت پژوهشی دانشگاه    
 

 

 هراحل پرداخت وام
 

                       هثلغ تائیذ شذُ :   % ول هثلغ ٍام) پس اص پیششفت عشح(   04     پیش اص آغاص عشح(  )% ول هثلغ ٍام04 
 

 دانشجویی دانشگاه هعاونتو تاییذ  ههر           دانشجویی دانشگاه اداره رفاه ههر و تاییذ 

 
ادلاًِ ٍ ایٌجاًة                                                              تعْذ هی ًواین وِ ولیِ اعالعات هٌذسج دس ایي پشسشٌاهِ سا ص

هغلثی خالف ٍالع دس ایي اعالعات هشاّذُ ٍ اثثات گشدد، ولیِ                        تا صحت واهل تىویل ًوَدُ ٍ دس صَستی وِ 

دُ ادسیافتی سا تا احتساب ّضیٌِ ّای هشتَط تصَست یىجا تِ صٌذٍق سفاُ داًشجَیاى پشداخت ًواین ٍ پس اص آى ًیض حك استف ٍجَُ

      تاسیخ ٍ اهضاء داًشجَ          اص ٍام ٍ تسْیالت صٌذٍق سفاُ داًشجَیاى سا ًخَاّن داشت .     

 

 

 

 هعذل دٍ ًیوسال لثل :   تعذاد ٍاحذ دٍ ًیوسال لثل :                           

 ًام صاحة حساب ًَع حساب  ًام ٍوذ شعثِ شْش ) تاًه ( ًام تاًه سلوی ( 04تجاست داًشجَ ) شواسُ حساب

     تجاست 

 سدیف:

 تاسیخ:

 :سال تحصیلی

 

 هذاسن دال تش اختشاع یا اتتىاس تا تائیذ هشاجع ریشتظ -2تصَیش شٌاسٌاهِ ، واست هلی ،واست داًشجَیی  – 0هذاسن هَسد ًیاص جْت اسئِ تِ هشوض  : 

 سیال                            هثلغ دسخَاستی :              


