
بسمه تعالي حساب عابربانك تجارت-3مداركي دال بر ضرورت دريافت وام ضروري-2تصوير شناسنامه، كارت دانشجويي، كپي كارت ملي-1مدارك مورد نياز جهت ارائه به دانشگاه:
 وري اسالمي ايران جمه

و فنĤوري  وزارت علوم، تحقيقات
 رديف:
 تاريخ:

 شماره پرونده دانشجويي: سال تحصيلي
�پيام نور�روزانه

د و اجابت آن تلقي مي گردد.دانشجوي عزيز ارائه اطالعات ناقص همراه با قلم خوردگي يا مخدوش بودن رخواست به منزله عدم بررسي

: دانشجو مشخصات فردي

 وضعيت تحصيلي:

و ارزش ديگري ندارد.� و تعداد واحد صرفاً جهت پرداخت وام مي باشد � اعالم معدل

و تاييد امور آموزش دانشگاه/ دانشكده  مهر
و شهر پرداخت كننده وام شماره حساب دانشجو  نام صاحب حساب نوع حساب كدشعبهنام بانك، شعبه

 مبلغ درخواستي:

و تاييد امور دانشجويي دانشگاه مهر مبلغ تاييد شده:

و فرهنگي دانشگاه و تاييد معاونت دانشجويي  مهر

شماره ملي:محل صدور:نام خانوادگي:نام:
 شماره شناسنامه: نام پدر: تاريخ تولد:

 شغل همسر دانشجو: شغل ولي دانشجو:�متاهل�وضعيت تاهل: مجرد
 ........... ) تعداد فرزندان تحت تكفل�از كارافتادگي همسر�متاركه�همسر شهيد�(فوت همسر�زن�جنسيت: مرد
 كدپستي ده رقمي: تلفن/ همراه:
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رشته تحصيلي:دانشكده:دانشگاه محل تحصيل:
�مهمان�انتقالي� وضعيت دانشجو: عادي شماره دانشجويي: مقطع تحصيلي:

�خير�بورسيه: بلي�خير� شاغل: بلي نيمسال ورود: سال ورود:
و انتقالي): (مخصوص دانشجويان ميهمان  دانشگاه مبدا

 تاريخ شروع: شماره دانشجويي دانشگاه مبدا:

معدل دو نيمسال قبل:تعداد واحد گذرانده:تعداد واحد نيمسال جاري:

و در صورتي كه مطلبي خالف واقع در ايـن اطالعـاتاينجانب تعهد مي نمايم و با صحت كامل تكميل نموده كه كليه اطالعات مندرج در اين پرسشنامه را صادقانه
و اثبات گردد، كليه وجوه دريافتي را با احت و يا تسهيالت صندوق رفاه مشاهده و پس از آن نيز حق استفاده از وام ساب هزينه هاي مربوط بصورت يكجا به صندوق رفاه دانشجويان پرداخت نمايم

و امضاء دانشجو: دانشجويان را نخواهم داشت.   نام
تاريخ:

ض-2تصوير شناسنامه، كارت دانشجويي، كپي كارت ملي-1مدارك مورد نياز جهت ارائه به دانشگاه: شماره حساب عابربانك تجارت-3رورت دريافت وام ضروريمداركي دال بر

ويژهبرگ درخواست وام ضروري
دانشجويان خسارت ديده در حوادث غيرمترقبه

ريال

ريال

و موسسات آموزش عالي تحت پوشش صندوق رفاه دانشجويان مشغو در هنگام وقوع حوادث غيرمترقبه دانشجوي يكي از دانشگاه ها در دانشجوي متقاضي و محل سكونت خود با خانواده آنـان ل به تحصيل بوده
و روستاهاي  تابعه مي باشد. محل حادثه ديده


