بسوِ تعالی
جوَْری اسالهی ایزاى
ٍسارت علَم،تحمیمات ٍ فٌاٍری

بــزگ درخواست وام تغذیه
ردیف :
( فقط روسانه )
تاریخ :
دانشجوی عزیز ارائه اطالعات ناقص هوزاه با قلن خوردگی یا هخذوش بودى درخواست به هنزله عذم بزرسی و اجابت آى تلقی هی گزدد.

ثبت درخواست وام در پورتال دانشجویی الزاهی هی باشذ .
هشخصات فزدی

ًام :

هحل صذٍر :

ًام خاًَادگی :

شوارُ هلی :

ٍضعیت تاّل  :هجزد  هتاّل 
شوارُ شٌاسٌاهِ :
ً 13ام پذر :
/
/
تاریخ تَلذ :
جٌسیت  :هزد  سى 
شغل ٍلی ّوسز :
شغل ٍلی داًشجَ :
آدرس هحل سکًَت دائوی (ٍلی داًشجَ ) :
آدرس هحل سکًَت فعلی داًشجَ :
کذ پستی دُ رلوی :
ّوزاُ داًشجَ :
تلفي ثابت با پیش شوارُ :
وضعیت تحصیلی داًشکذُ :
همطع تحصیلی :
سال ٍرٍد بِ داًشگاُ :

رشتِ تحصیلی :
شوارُ داًشجَیی :
ًیوسال ٍرٍد
:

داًشگاُ هبذا ( هخصَص داًشجَیاى هْواى ٍ اًتمالی ) :
شوارُ داًشجَیی داًشگاُ هبذا :

ٍضعیت داًشجَ  :عادی :اًتمالی :هْواى:
شاغل  :بلی  خیز بَرسیِ  :بلی  خیز 

تاریخ شزٍع :
اهور خوابگاه

اهور تغذیه

گَاّی هیشَد ًاهبزدُ بِ شوارُ کارت  -1 -----------------------گَاّی هیشَد ًاهبزدُ داًشجَی غیز خَابگاّی  هی باشذ .
 – 2گَاّی هی شَد ًاهبزدُ داًشجَی خَابگاّی  ٍ در ًیوسال اٍل  دٍم
اس غذای یاراًِ ای بزاساس لیوت ّای اعالم شذُ صٌذٍق رفاُ
داًشجَیاى در ًیوسال اٍل دٍم  سال تحصیلی   ----------سال تحصیلی  -----در خَابگاُ  ، -------اتاق ً -----فزُ ساکي هی باشذ .
ًَ – 3ع خَابگاُ  :هلکی  استیجاری ٍلفی  خَد گزداى 
هی تَاًذ اس هبلغ ٍام  ------------------ریال استفادُ ًوایذ .
غیز دٍلتی ... ٍ 
ٍام تغذیِ (  100درصذ لیوت غذا )
هْز ٍ تائیذ رئیس ادارُ خَابگاُ

هْز ٍ تائیذ اهَر تغذیِ
وضعیت تحصیلی تزم

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

تعذاد ٍاحذ دٍ ًیوسال لبل :

تعذاد ٍاحذ ًیوسال جاری

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

هعذل دٍ ًیوسال لبل :

تعهذ ناهه
ایٌجاًبب

تعْببذ هببی ًوبباین کببِ بببا آگبباّی کاهببل اس لببَاًیي ٍ ضببَاب صببٌذٍق رفبباُ

داًشببجَیاى کلیببِ اعالعببات هٌببذری در ایببي پزسشببٌاهِ را صببادلاًِ ٍ بببا صببحت کاهببل تکویببل ًوببَدُ ٍ در صببَرتی کببِ هطال ب خببال
ٍالع در ایي اعالعبات هشباّذُ ٍ اثببات گبزدد کلیبِ ٍجبَُ دریبافتی را ببا احتسباا ّشیٌبِ ّبای هزببَ بصبَرت یکجبا ببِ صبٌذٍق رفباُ
داًشجَیاى پزداخت ًواین ٍ پس اس آى ًیش حك استفادُ اس ٍام ٍ تسْیالت صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى را ًخَاّن داشت .
ًام ٍ اهضاء داًشجَ  -تاریخ

