بسوِ تعالی
جوَْری اسالهی ایزاى
ٍسارت علَم،تحمیمات ٍ فٌاٍری
بــرگ درخواست وام و کمک هزینه موارد خاص
ردیف :
تاریخ :
داًشجَی عسیس ارائِ اطالعات ًاقص ّوراُ تا قلن خَردگی یا هخذٍش تَدى درخَاست تِ هٌسلِ عذم تررسی ٍ اجاتت آى تلقی هی گردد.

ثثت درخَاست ٍام در پَرتال داًشجَیی الساهی هی تاشذ .
هشخصات فردی

ًام خاًَادگی :

ًام :

هحل طذٍر :

ٍضعیت تاّل  :هجزد  هتاّل 
جٌسیت  :هزد  سى 

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 ثابت با پیش شوارُ :

کذ پستی دُ رلوی :

ٍضعیت تحصیلی داًشکذُ :
همطع تحظیلی :
سال ٍرٍد بِ داًشگاُ :
تعذاد ٍاحذ ًیوسال جاری :

شوارُ هلی :

رشتِ تحظیلی :
شوارُ داًشجَیی :
ًیوسال ٍرٍد :

تعذاد ٍاحذ گذراًذُ شذُ تا ًیوسال جاری :

ٍضعیت داًشجَ  :عادی :اًتمالی :هْواى:
شاغل  :بلی  خیز بَرسیِ  :بلی  خیز 
هعذل دٍ ًیوسال لبل :

تعذاد ٍاحذ دٍ ًیوسال لبل :

هخظَص داًشجَیاى هْواى ٍ اًتمالی داًشگاُ هبذا :
تاریخ شزٍع :
شوارُ داًشجَیی داًشگاُ هبذا :

هْر ٍ تائیذ آهَزش داًشگاُ  /داًشکذُ

حساب تاًکی تجارت
شوارُ حساب تاًک تجارت داًشجَ (  10رقوی )

ًام ٍ کذ شعثِ

شْر (تاًک )

ًَع حساب

ًام صاحة حساب

تجارت
هثلغ درخَاستی  _ _: _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _:ریال

هثلغ ّسیٌِ شذُ  _ _: _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ :ریال

ٍاجذیي شرایط
ًَع بیواری ............................................ :
 -3داًشجَیاى هبتال بِ بیواریْای خاص ٍ پز ّشیٌِ 
 3-3تحت پَشش چِ بیوِ ای لزار دارد  :خذهات درهاًی  تاهیي اجتواعی  سایز  هیشاى بْزُ هٌذی اس تسْیالت بیوِ درهاًی .................................ریال
 2-3تحت پَشش بیوِ تکویلی هی باشذ  :بلی  خیز  هیشاى بْزُ هٌذی اس تسْیالت بیوِ تکویلی  ..........................................ریال
 - 2داًشجَیاى حادثِ دیذُ در سَاًح ٍ تظادف 
 3-2تحت پَشش بیوِ حَادث هی باشذ  هیشاى استفادُ اس تسْیالت بیوِ حَادث  ..........................................ریال
 - 1سایز هَارد هشابِ بِ تشخیض رئیس طٌذٍق رفاُ داًشجَیاى 
ریش ّشیٌِ ّای تائیذ شذُ  .................................................................................. :ریال
توضیحات کافی پزشک معتمد دانشگاه در خصوص بیماری و میزان هزینه های آ ن

مهر و امضاء پزشک معتمد

تعْذ ًاهِ
تعْببذ هببی ًوبباین کببِ بببا آگبباّی کاهببل اس لببَاًیي ٍ ضببَابا طببٌذٍق رفبباُ داًشببجَیاى
ایٌجاًبب
کلیِ اطالعات هٌذرج در ایبي پزسشبٌاهِ را طبادلاًِ ٍ ببا طبحت کاهبل تکویبل ًوبَدُ ٍ در طبَرتی کبِ هطالب خبالف ٍالبع در ایبي اطالعبات
هشاّذُ ٍ اثبات گزدد کلیبِ ٍجبَُ دریبافتی را ببا احتسبان ّشیٌبِ ّبای هزببَی بظبَرت یکجبا ببِ طبٌذٍق رفباُ داًشبجَیاى پزداخبت ًوباین ٍ
پس اس آى ًیش حك استفادُ اس ٍام ٍ تسْیالت طٌذٍق رفاُ داًشجَیاى را ًخَاّن داشت .
ًام ٍ اهضاء داًشجَ  -تاریخ

هْر ٍ تائیذ هعاٍى فرٌّگی ٍ داًشجَیی داًشگاُ

