تسوِ تعالی
جوَْری اسالهی ایزاى
ٍسارت علَم،تحقیقات ٍ فٌاٍری

تــرگ درخواست وام ضروری

ردیف :
دانشجویاى قهرهاى ورزشی (روزانه )
تاریخ :
دانشجوی عسیس ارائه اطالعات ناقض هوراه تا قلن خوردگی یا هخذوش تودى درخواست ته هنسله عذم تررسی و اجاتت آى تلقی هی گردد.
ثثت درخواست وام در پورتال دانشجویی الساهی هی تاشذ .
هشخظات فردی

ًام :

هحل صذٍر :

ًام خاًَادگی :

شوارُ شٌاسٌاهِ :
ً 31ام پذر :
/
/
تاریخ تَلذ :
شغل ٍلی ّوسز :
شغل ٍلی داًشجَ :
آدرس هحل سکًَت دائوی (ٍلی داًشجَ ) :
آدرس هحل سکًَت فعلی داًشجَ :
ّوزاُ داًشجَ :
تلفي ثاتت تا پیش شوارُ :
وضعیت تحظیلی داًشکذُ :

ٍضعیت تاّل  :هجزد  هتاّل 
جٌسیت  :هزد  سى 

کذ پستی دُ رقوی :
رشتِ تحصیلی :

هقطع تحصیلی :
سال ٍرٍد تِ داًشگاُ :

ٍضعیت داًشجَ  :عادی :اًتقالی :هْواى:
شاغل  :تلی  خیز تَرسیِ  :تلی  خیز 

شوارُ داًشجَیی :
ًیوسال ٍرٍد :
داًشگاُ هثذا :

هخظوص دانشجویاى ههواى و انتقالی
شوارُ داًشجَیی داًشگاُ هثذا :
تعذاد ٍاحذ ًیوسال جاری :

شوارُ هلی :

تاریخ شزٍع :

تعذاد ٍاحذ گذراًذُ شذُ تا ًیوسال جاری :

هعذل دٍ ًیوسال قثل :

تعذاد ٍاحذ دٍ ًیوسال قثل :

ههر و تائیذ آهوزش دانشگاه  /دانشکذه

حساب تانکی تجارت
شواره حساب تانک تجارت دانشجو (  10رقوی )

نام تانک

نام و کذ شعثه

شهر (تانک )

نوع حساب

نام طاحة حساب

تجارت
هثلغ درخواستی :

ریال

دانشجویاى قهرهاى ورزشی
الف – ًفزات اٍل تا سَم ( تیوی ٍ اًفزادی ) الوپیاد ّای ٍرسشی داًشگاُ ّای کشَر
ج – ًفزات اٍل تا سَم ( تیوی ٍ اًفزادی ) هساتقات تیي الولی ٍ جْاًی داًشجَیی
 هْز ٍ تاییذ ادارُ کل تزتیت تذًی ٍسارت هتثَع تزای تٌذ ّای ( الف  ،ب ٍ ج )

هثلغ تاییذ شذه :

ب ً -فزات اٍل تا سَم ( تیوی ٍ اًفزادی ) هساتقات قْزهاًی داًشگاُ ّای کشَر
د – داًشجَیاى عضَ تیوْای هلی کشَر
 هْز ٍ تاییذ ساسهاى تزتیت تذًی تزای تٌذ ( د )

ریال

تعْببذ هببی ًوبباین کببِ تببا آگبباّی کاهببل اس قببَاًیي ٍ ضببَاتا صببٌذٍو رفبباُ داًشببجَیاى
ایٌجاًببة
کلیِ اطالعات هٌذرج در ایبي پزسشبٌاهِ را صبادقاًِ ٍ تبا صبحت کاهبل تکویبل ًوبَدُ ٍ در صبَرتی کبِ هطالبة خبالن ٍاقبع در ایبي اطالعبات
هشاّذُ ٍ اثثات گزدد کلیبِ ٍجبَُ دریبافتی را تبا احتسباب ّشیٌبِ ّبای هزتبَی تصبَرت یکجبا تبِ صبٌذٍو رفباُ داًشبجَیاى پزداخبت ًوباین ٍ
پس اس آى ًیش حق استفادُ اس ٍام ٍ تسْیالت صٌذٍو رفاُ داًشجَیاى را ًخَاّن داشت .
ًام ٍ اهضاء داًشجَ  -تاریخ

ههر و تائیذ هعاوى فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

