
  تعالی بسوه

 جوَْری اسالهی ایزاى
          ٍسارت ػلَم، تحمیمات ٍ فٌاٍری                                                               

 ضروری ویژه برگ درخواست وام  
  دانشجویاى خسارت دیذه در حوادث غیرهترقبه

 

 ضوارُ پزًٍذُ داًطجَیی :                                                                                   سال تحصیلی :                                            

 

 هشخصات فردی :                

 

 

 

 وضعیت تحصیلی :   

 

 

 هی باشذ و ارزش دیگری نذارد *جهت پرداخت وام صرفاً * اعالم هعذل و تعذاد واحذ 

 

 دانشکذهههر و تاییذ اهور آهوزش                                                     

 شواره شبا نام و کذ شعبه شهر ) بانک ( نام بانک رقوی (  01شواره حساب دانشجو ) 

    تجارت 

IR 

 

 دوم          نیوسال درخواست وام :  اول       یال            ر                                         هبلغ درخواستی :

 

 

 

  تاییذ فرهانذاری یا استانذاری هحل زنذگی     

 

   : هبلغ تاییذ شذه      

 

 مهر و تایید معاونت دانشجویی دانشگاه مهر و تایید مدیر دانشجویی دانشگاه

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 کپی کارت داًطجَیی-2هذارکی دال تز رخذاد حَادث غیز هتزلثِ تا تاییذ فزهاًذاری یا استاًذاری هحل سًذگی  -1: ذارن هَردًیاس جْت ارائِ تِ ادارُ رفاُه *
 هاُ تؼذ اس پایاى تحصیل هی تاضذ. ) در راتطِ تا آلایاى طَل هذت ًظام ٍظیفِ در صَرت هطوَل تَدى هحاسثِ هی گزدد. (  9تذکز : سهاى ضزٍع الساط 

 

 خوردگی یا هخذوش بودى درخواست به هنسله عذم بررسی و اجابت آى تلقی هی گردد.ارائه اطالعات ناقص هوراه با قلن  دانشجوی عسیس 

                 سى   جٌسیت :  هزد                              ضوارُ هلی :                             هحل صذٍر:ًام :                          ًام خاًَادگی :                                 
      هتاّل    ٍضؼیت تاّل :   هجزد                         :                                      ًام پذر :                             ضوارُ ضٌاسٌاهِ :               تَلذ تاریخ

 طجَ :ضغل ٍلی داًطجَ :                           ضغل ّوسز داً          تؼذاد افزاد تحت تکفل :
 ًطاًی :

           ّوزاُ  :                                                          کذ پستی دُ رلوی :                                           ثاتت :                                           تلفي تلفي
                                  

 داًطگاُ هحل تحصیل :                                       داًطکذُ :                             رضتِ تحصیلی :
 هْواى        اًتمالی         : ػادی ٍضؼیت داًطجَ                               ضوارُ داًطجَیی :                   همطغ تحصیلی :                   

     خیز       تَرسیِ : تلی                    خیز          سال ٍرٍد تِ داًطگاُ :                  ًیوسال ٍرٍد :                   ضاغل :  تلی 

 

ٍ در صَرتی کِ هطلثی خالف ٍالغ در ایي اطالػات  ایٌجاًة                              تؼْذ هی ًواین کِ کلیِ اطالػات هٌذرج در ایي پزسطٌاهِ را صادلاًِ ٍ تا صحت کاهل تکویل ًوَدُ

ٍق رفاُ داًطجَیاى پزداخت ًواین ٍ پس اس آى ًیش حك استفادُ اس ٍام ٍ یا تسْیالت صٌذٍق رفاُ هطاّذُ ٍ اثثات گزدد، کلیِ ٍجَُ دریافتی را تا احتساب ّشیٌِ ّای هزتَط تصَرت یکجا تِ صٌذ

         داًطجَیاى را ًخَاّن داضت. 

 تاریخ :                                        نام و و اهضاء دانشجو :                       

            

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

 ریال                                                 

حَادث غیز هتزلثِ داًطجَی یکی اس داًطگاُ ّا ٍ هَسسات آهَسش ػالی تحت پَضص صٌذٍق رفاُ داًطجَیاى هطغَل تِ تحصیل داًطجَی هتماضی در ٌّگام ٍلَع 

 تَدُ ٍ هحل سکًَت خَد تا خاًَادُ آًاى در هحل حادثِ دیذُ یا رٍستاّای تاتؼِ هی تاضذ.


