صفحه دوم برگ تعهذ هحضری که توسط دانشجو تکویل و به هوراه تعهذ هحضری به اداره رفاه دانشجویی تحویل داده خواهذ شذ
تسوِ تعالی
جوَْری اسالهی ایراى
ٍزارت علَم،تحقیقات ٍ فٌاٍری

فرم هشخصات دانشجویاى
ردیف :
صفحه دوم تعهذ هحضری
تاریخ :
دانشجوی عسیس ارائه اطالعات ناقص هوراه با قلن خوردگی یا هخذوش بودى درخواست به هنسله عذم بررسی و اجابت آى تلقی هی گردد.
ثبت درخواست وام در پورتال دانشجویی الساهی هی باشذ .
هشخصات فردی دانشجو

ًام :

ًام خاًَادگی :

هحل صذٍر:

تاریخ تَلذ :
جٌسیت  :هرد ⃝ زى ⃝
تلفي هٌسل :

ًام پذر :
ٍضعیت تاّل :هجرد⃝ هتاّل⃝
کذ پستی :

شوارُ شٌاسٌاهِ:
شغل ٍلی داًشجَ:
تلفي ّوراُ :

شوارُ هلی :
شغل ٍلی ّوسر:
ایویل:

آدرس هحل سکًَت دائوی(ٍلی داًشجَ) :

داًشکذُ :

وضعیت تحصیلی
هقطع تحصیلی:
سال ٍرٍد تِ داًشگاُ :

رشتِ تحصیلی:

شوارُ داًشجَیی:
در ًیوسال اٍل(هْر هاُ) ⃝ دٍم(تْوي هاُ) ⃝

ٍضعیت داًشجَ  :عادی ⃝ اًتقالی ⃝ هْواى⃝
تَرسـیِ :تلی ⃝ خیر ⃝
شاغل :تلی ⃝ خیر ⃝

داًشگاُ هثذاء (هخصَص داًشجَیاى اًتقالی ٍ هْواى) :
شوارُ داًشجَیی داًشگاُ هثذاء(هخصَص داًشجَیاى اًتقالی ٍ هْواى) :
تاریخ شرٍع :
هشخصات هوسر

ًام :

ًام خاًَادگی :

تاریخ تَلذ :

شوارُ هلی :
ٍضعیت  :خاًِ دار ⃝ شاغل⃝ داًشجَ :تلی ⃝ خیر ⃝

ًام پذر :

هشخصات فرزنذاى (حذاکثر سه فرزنذ )
ًام خاًَادگی

ًام

ًام پذر

شوارُ شٌاسٌاهِ

شوارُ هلی

تاریخ تَلذ

هشخصات حساب تجارت دانشجو
شْر ( تاًک)

هشخصات ایثارگری

شوارُ حساب:

ًام ٍ کذ شعثِ:

ًَع ایثارگری :

تاریخ گَاّی ایثارگری :

ًَع حساب

شوارُ گَاّی ایثارگری :
هذت خذهت هاُ :

درصذ جاًثازی :

ٍاحذ ریر رتط ایثارگری :

هشخصات سنذ تعهذ

شوارُ سٌذ تعْذ :

تاریخ سپردى تعْذ :

حَزُ ثثتی:

تلفي دفترخاًِ:

آدرس دفترخاًِ :

ًام ضاهي :

ًام صاحة حساب

ًام خاًَادگی ضاهي:

شوارُ دفتر اسٌاد رسوی :
شغل ضاهي :

آدرس هحل کار ضاهي :

تلفي هحل کار ضاهي:

آدرس هحل سکًَت ضاهي:

تلفي هحل سکًَت ضاهي :

شوارُ حکن کارگسیٌی ضاهي :

تاریخ حکن کارگسیٌی ضاهي :

هَتایل ضاهي :

قابل توجه  :افتتاح شواره حساب بانک تجارت فقط برای دوره روزانه و بنام خود دانشجو الساهی است .
ارائه تصویر شناسناهه وکارت هلی الساهی است .
تاریخ – ًام ٍ اهضاء داًشجَ

