بسمه تعالی
جمهوری اسالمی ایران
وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

فرم تشکیل پرونده دانشجویــی
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 .
نام خانوادگی :

نام :

مشخصات فردی دانشجو
محل تولد:
محل صدور:
وضعیت تاهل :مجرد⃝ متاهل⃝ جنسیت  :مرد ⃝ زن ⃝
کد پستی :
تلفن منزل :
آدرس محل سکونت دائمی(ولی دانشجو) :
دانشکده :

نام پدر :

شماره شناسنامه:
شغل ولی دانشجو:

شماره ملی :
شغل ولی همسر:
تلفن همراه :

رشته تحصیلی:

وضعیت تحصیلی
شماره دانشجویی:
وضعیتدانشجو  :عادی ⃝ انتقالی ⃝ مهمان⃝

مقطع تحصیلی:

نیمسال اول⃝ دوم⃝
سال ورود به دانشگاه :
دانشگاه مبداء (مخصوص دانشجویان انتقالی و مهمان) :

شماره دانشجویی دانشگاه مبداء(مخصوص دانشجویان انتقالی و مهمان) :
نام :

مشخصات همسر

بورسیه :بلی ⃝ خیر ⃝

تاریخ شروع :

نام خانوادگی :

تاریخ تولد :

تاریخ تولد :

شماره ملی :
وضعیت  :خانه دار ⃝ شاغل⃝ دانشجو :بلی ⃝ خیر ⃝

نام پدر :

مشخصات فرزندان (حداکثر سه فرزند )
نام خانوادگی

نام

شماره ملی

نام پدر

تاریخ تولد

شماره شناسنامه

مشخصات حساب تجارت دانشجو
شهر ( بانک)

شماره حساب:

نام و کد شعبه:
نوع ایثارگری :

مشخصات ایثارگری

وضعیت جسمی

مدت خدمت ماه

درصد جانبازی :

واحد ذیر ربط ایثارگری :

کمیته امداد امام خمینی(ره)⃝ سازمان بهزیستی کشور ⃝ بنیاد شهید ⃝ سایر :
بیماری خاصی ندارم ⃝ مبتال به بیماری:

نام پزشک معالج:

معلولیت جسمی⃝ نابینا ⃝ ناشنوا ⃝ معلولیت ⃝ و ...

نقص عضو:
خدمات درمانی

تحت پوشش بیمه اجتماعی ⃝ خویش فرما ⃝ بیمه خدمات درمانی⃝ بیمه تکمیلی ⃝ بیمه حوادث عمر ⃝ هیچکدام ⃝

مشخصات سند تعهد

شماره سند تعهد :

تاریخ سپردن تعهد :

حوزه ثبتی:

تلفن دفترخانه:

آدرس دفترخانه :

نام ضامن :

نام خانوادگی ضامن:

تلفن محل کار ضامن:

آدرس محل سکونت ضامن:
شماره حکم کارگزینی ضامن :

شماره دفتر اسناد رسمی :
شغل ضامن :

آدرس محل کار ضامن :

اینجانب

نوع حساب

شماره گواهی ایثارگری :

تاریخ گواهی ایثارگری :
تحت پوشش

نام صاحب حساب

تلفن محل سکونت ضامن :
تاریخ حکم کارگزینی ضامن :

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

موبایل ضامن :

تعهد می نمایم در هیچ یک از سازمانها ،ادارات ،نهادها و ارگانهای دولتی شاغل به

خدمت نبوده(موضوع ماده4و 5شرایط عمومی وام گیرندگان) و با آگاهی کامل از قوانین و ضوابط صندوق رفاه دانشجویان کلیه اطالعات
مندرج در این پرسشنامه را صادقانه و با صحت کامل تکمیل نموده و در صورتی که مطلبی خالف واقع در این اطالعات مشاهده و اثبات گردد،
کلیه وجوه دریافتی را با احتساب هزینه های مربوط بصورت یکجا به صندوق رفاه دانشجویان پرداخت نمایم و پس از آن نیز حق استفاده از وام و یا
تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان را نخواهم داشت .
قابل توجه  :افتتاح شماره حساب بانک تجارت فقط برای دوره روزانه و بنام خود دانشجو الزامی است .
ارائه تصویر شناسنامه،کارت ملی و کارت دانشجو الزامی است .

تاریخ  -امضاء دانشجو

