
 

 تسوِ تعالی

 جوَْری اسالهی ایزاى

 ٍسارت علَم،تحمیمات ٍ فٌاٍری 

 

 ردیف :                                                     دانشجویی عتبات عالیات رگ درخواست وام ــب                                                         

 تاریخ :                                                                                                                                                  شوارُ پزًٍذُ داًشجَ: 

 

 شوارُ هلی : هحل صذٍر : ًام خاًَادگی : ًام : هشخصات فردی

                           هتاّل  ٍضعیت تاّل : هجزد  شوارُ شٌاسٌاهِ :               ًام پذر :                         11تَلذ :    /       /        تاریخ

 سى  جٌسیت : هزد  :شغل ٍلی ّوسز   شغل ٍلی داًشجَ :

 آدرس هحل سکًَت دائوی )ٍلی داًشجَ ( :

 آدرس هحل سکًَت فعلی داًشجَ  :

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

 رشتِ تحصیلی :   داًشکذُ : وضعیت تحصیلی

 سال ٍرٍد تِ داًشگاُ : شوارُ داًشجَیی :  همطع تحصیلی :

 تعذاد ٍاحذ گذراًذُ تا ًیوسال جاری :  تعذاد ٍاحذ اخذ شذُ در ًیوسال جاری 

 ًیوسال اٍل :                              هعذل :                   -تعذاد ٍاحذ اًتخاب شذُ 

 ًیوسال دٍم :                              هعذل :                   -تعذاد ٍاحذ اًتخاب شذُ 

  ریال                                        هیشاى هثلغ درخَاستی فعلی :     

 ههر و تائیذ آهوزش دانشگاه / دانشکذه
 

 

  حساب تاًک تجارت داًشجَ

 خَد داًشجَ:  حساب تاًکیهشخصات 
 نام صاحة حساب نوع حساب شهر )تانک ( کذ شعثه نام تانک رلوی (10شوارُ حساب تاًکی داًشجَ )

     تجارت 
 

داًشجَیی ادارُ رفاُهْز ٍ تائیذ                                                              هْز ٍ تائیذ ستاد حج عوزُ داًشجَیی  

 

هحمك اردتیلی داًشگاُداًشگاُ علَم پششکی اردتیل                                                                            
 

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

کجا ًوَدُ ٍ در صَرتی کِ هطالة خالف ٍالع در ایي اطالعات هشاّذُ ٍ اثثات گزدد کلیِ ٍجَُ دریافتی را تا احتساب ّشیٌِ ّای هزتَط تصَرت ی

  .دُ اس ٍام ٍ تسْیالت صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى را ًخَاّن داشت اتِ صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى پزداخت ًواین ٍ پس اس آى ًیش حك استف

 اهضاء داًشجَتاریخ ٍ                                                                                                             

 

 ههر و تائیذ  ههر و تائیذ                                                                                                               

 

 دانشـگاه                                                                               هعاونت دانشجویی دانشـگاه هعاوى  فرهنــگی

 

 

  

 هوراه تا قلن خوردگی یا هخذوش تودى درخواست ته هنسله عذم تررسی و اجاتت آى تلقی هی گردد. دانشجوی عسیس ارائه اطالعات ناقص

 درخواست وام در پورتال دانشجویی الساهی هی تاشذ .ثثت 


