
 تسوِ تؼالی 

 جوَْری اسالهی ایزاى       
    ٍسارت ػلَم، تحمیمات ٍ فٌاٍری                                                                         

 برگ درخواست وام عتبات دانشجویی  
 

 شواره پرونذه دانشجویی :                                                                                        سال تحصیلی :                                              

 

 :  هشخصات فردی               

 

 

 

 

 وضعیت تحصیلی :   

 

 

 

 

 

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

 
 

                                                          

 :      بلغ درخواستیه

 رقوی(10دانشجو)شواره حساب 

 
 شواره شبا نام و کذ شعبه شهر ) بانک ( نام بانک

    تجارت 

IR 

 

 هذیر دانشجویی دانشگاهههر و تاییذ  ههر و تاییذ ستاد حج عوره دانشجویی

 

 

 

 

  

 

 

 ههر و تاییذ هعاونت دانشجویی دانشگاه                                                                                                               

  

 تاییذیِ ساسهاى حج ٍ سیارت   -3کپی فیش ٍاریشی  -2کپی گذرًاهِ  -1هذارن هَردًیاس جْت ارائِ تِ هزکش :  *
 هاُ تؼذ اس پایاى تحصیل هی تاشذ. ) در راتطِ تا آلایاى طَل هذت ًظام ٍظیفِ در صَرت هشوَل تَدى هحاسثِ هی گزدد. (  9تذکز : سهاى شزٍع الساط 

 
 

 

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

 : هلی:                                شوارُ  داًشجَییًام خاًَادگی :                                 شوارُ             ًام :                  

              هتاّل        ٍضؼیت تاّل :   هجزد             سى         جٌسیت :  هزد :                         شوارُ شٌاسٌاهِ         ًام پذر :                    

 لفي ّوزاُ:ت   تلفي ثاتت:              شغل ّوسز داًشجَ :            :               شغل ٍلی داًشجَ 

 آدرس هحل سکًَت :

                                                    کذ پستی دُ رلوی : 

                                  

 

 داًشگاُ هحل تحصیل :                                       داًشکذُ :                             رشتِ تحصیلی :

  هْواى       اًتمالی         ٍضؼیت داًشجَ : ػادی                                شوارُ داًشجَیی :                      همطغ تحصیلی :             

     خیز       تَرسیِ : تلی                   خیز          شاغل :  تلی       ًیوسال ٍرٍد :                             سال ٍرٍد تِ داًشگاُ :       

   ن مهمان و انتقالی ( :دانشگاه مبدا ) مخصوص دانشجویا

 

 

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

 خت ًواین ٍ پس اس آى داٍالغ در ایي اطالػات هشاّذُ ٍ اثثات گزدد، کلیِ ٍجَُ دریافتی را تا احتساب ّشیٌِ ّای هزتَط تصَرت یکجا تِ صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى پز خالف

 ًیش حك استفادُ اس ٍام ٍ یا تسْیالت صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى را ًخَاّن داشت. 

 و اهضاء دانشجو :نام و           

 تاریخ:     /      /    

 دوم          تعداد واحد نیمسال جاری :              تعداد واحد گذرانده تا نیمسال جاری :            نیسمال درخواست وام :   اول 

 

 لایر                                         

  ههر و تاییذ اهور آهوزش دانشکذه    


