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  8پيوست شماره  

  دانشجويان شهريه وام برگ درخواست 
  )8138ماده واحده قانون بودجه سال  25ازمحل بند (

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

  
  

  :............................درخواستريخ تا                       :جوييشماره دانش                              :اهدانشگ

  

  :                                        كدملي                  :دانشكده

  

    :محل تولد    :نام پدر    :نام خانوادگي    : نام

                              :تاريخ تولد                         :محل صدور شناسنامه            :شماره شناسنامه

  :سري سريال شناسنامه 

  :رشته تحصيلي  �ناپيوسته  �پيوسته             :   مقطع تحصيلي   �مجرد� متأهل

نمـايم كـه كليـه اطالعـات منـدرج در ايـن پرسشـنامه را         تعهد مي      اينجانب 

كه مطلبي خالف واقع در اين اطالعـات مشـاهده و    ورتيام و درص دقانه و با صحت كامل تكميل نمودهصا

طبق دسـتورالعمل بازپرداخـت تسـهيالت و وام شـهريه دانشـجويان      اثبات گردد، كليه وجوه دريافتي را 

صـندوق رفـاه دانشـجويان را     هـاي  نمايم و پس از آن نيـز حـق اسـتفاده از وام و يـا كمـك      پرداخت مي

  .داشت نخواهم

 :آدرس محل سكونت -

 :لكترونيكيپست ا -

 :شماره تلفن همراه -

  :شماره تلفن ثابت -

  :دانشجو يتاريخ و امضا                                                                   
  

  

  
           معدل ترم قبل                      ترم جارينيمسال        تعداد واحد      :          تاريخ شروع به تحصيل

  

  كد بانك  شعبه و شهر بانك  اداره آموزش ره حسابشما

      

  . **. **مي باشد و ارزش ديگري نداردمي باشد و ارزش ديگري ندارد  كمككمكجهت پرداخت جهت پرداخت   ""اعالم معدل و تعداد واحد صرفااعالم معدل و تعداد واحد صرفا****

  

  آموزشي دانشكدهامضاء و مهر امور               دانشجويي                   امضاء و مهر امور   
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  8ضميمه شماره  

  سال تحصيلي ثابت و متغير در هر نيم جدول ثبت مبالغ شهريه

  امضاي دانشجو  شهريه متغير  شهريه ثابت  سال نيم  تحصيلي سال  رديف
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  .گردد  سال در برگه درج عات در هرنيمدر پرونده دانشجو بايگاني و اطال ،برگ درخواست
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