بسمه تعالی
جمهوری اسالمی ایران
وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
برگ درخواست وام ازدواج
ردیف :
تاریخ :
دانشجوی عزیز ارائه اطالعات ناقص همراه با قلم خوردگی یا مخدوش بودن درخواست به منزله عدم بررسی و اجابت آن تلقی می گردد.
درخواست وام در پورتال دانشجویی الزامی می باشد .
نام خانوادگی :

مشخصات فردی نام :

جنسیت  :مرد زن  شماره شناسنامه :

تاریخ تولد :

نام پدر:

شماره ملی :

محل صدور شناسنامه :

وضعیت تاهل
نام و نام خانوادگی همسر :
کد ملی همسر :
تعداد افراد تحت تکفل :
وضعیت تحصیلی

نام پدر :
تاریخ تولد :
نفر شغل ولی دانشجو :

شماره دانشجویی :

دانشکده :

آیا مرخصی تحصیلی داشته اید ؟ بلی  خیر 

رشته تحصیلی :

تلفن ثابت با پیش شماره :
آدرس محل سکونت دائمی (ولی دانشجو ) :
آدرس محل سکونت فعلی دانشجو :
اینجانب

شماره شناسنامه:
تاریخ عقد :
شغل همسر :

همراه دانشجو :

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

چند نیمسال :

کد پستی ده رقمی:

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

شاغل به خدمت نبووده(موضوع ماده4و 5شرایط عمـومی وام گیرنـدگان و بوا آگواهی کامول از قووانین و وووابص صوندوف رفواه
دانشوجویان کلیه اطالعات مندرج در این پرسشنامه را صادقانه و با صحت کامل تکمیل نموده و در صـورتی کـه مبل ـی
خالف واقع در این اطالعات مشاهده و اث ات گردد ،کلیه وجوه دریافتی را با احتساب هزینه های مربوط بصورت یکجا بـه
صندوق رفاه دانشجویان پرداخت نمایم و پس از آن نیز حق استفاده از وام و یا تسـهیالت صـندوق رفـاه دانشـجویان را
تاریخ و امضاء دانشجو

نخواهم داشت .

معدل دو نیمسال قبل :

تعداد واحد دو نیمسال قبل :
تعداد واحد نیمسال جاری :
تعداد واحد گذرانده شده تا نیمسال جاری :

تاریخ  -مهر و تایید امور آموزشی دانشگاه/دانشکده

در صورت نمونه  :بله  خیر 

در صورت ممتاز  :بله  خیر 

مهر و تایید معاون فرهنگی و دانشجویی

مهر و تایید استعدادهای درخشان
حساب بانکی تجارت
شماره حساب بانک تجارت دانشجو (  01رقمی )

نام بانک

نام و کد شعبه

شهر (بانک )

نوع حساب

نام صاحب حساب

تجارت
مهر و تایید

مهر و تایید

اداره رفاه دانشجویی

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

توجه  :وام ازدواج به دانشجویانی که در حین تحصیل ازدواج می نمایند و تاریخ ازدواج آن کمتــــر از یک سال باشد تعلق می گیرد
مدارک مورد نیاز – 1 :تصویر شناسنامه و کارت ملی از خود ،همسر و فرزندان  –2تصویر سند ازدواج از صفحه اول و دوم

