
 

  

  1پيوست شماره 

  مسكن و وديعهي برگ درخواست وام ضرور
   .گردد له عدم بررسي و اجابت آن تلقي ميدانشجوي عزيز، ارائه اطالعات ناقص همراه با قلم خوردگي يا مخدوش بودن درخواست به منز

  
  

  

  : ................................تاريخ درخواست        شماره دانشجويي        :دانشگاه

  

          :دانشكده 
  

  :محل تولد       :نام پدر      :نام خانوادگي    :نام

  :كدملي                      :تاريخ تولد                     :سري سريال شناسنامه    :محل صدور شناسنامه    :شماره شناسنامه

  :رشته تحصيلي   �  ناپيوسته      �يوسته پ     :مقطع تحصيلي:                       تاريخ عقد                    �مجرد � متأهل

  �كدام  هيچ    �مجردي   �متأهلي : ساكن خوابگاه

  � :مسكن وديعه                         :تاريخ رويداد:                      نوع رويداد            � :ضروري  : نوع وام درخواستي

  :طبق نامه شماره                          درصد جانبازي               يثارگري مدت ا       �باشم  نمي       �باشم مي: ايثارگر/ شاهد

  :واحد ذيربط    :مورخ

  �رتبه سوم   �رتبه دوم     �رتبه اول     شركت در المپياد ورزشي و مسابقات قرآن

  �رتبه سوم   �رتبه دوم     �رتبه اول     شركت در امتحانات جامع كارورزي و علوم پايه

                   :مورخ                   طبق نامه شماره        نفر     تعداد افراد تحت تكفل غير از همسر و فرزندان    نتعداد فرزندا

  :رشغل همس                                                        : خانوادگي همسر دانشجو نام و نام                                 :شغل ولي دانشجو

  :ل تحصيل همسرمح                                

    :كار و يا محل تحصيل همسر آدرس محل

  :ميزان درآمد همسر

                                                                                         :آدرس محل سكونت دانشجو

  :آدرس محل سكونت والدين

  :ميزان حقوق              )مربوط به دانشجويان حقوق بگير( :آدرس محل كار

  :آدرس پست الكترونيكي:                              تلفن همراه:                          تلفن ثابت:                                                  كدپستي
  

كـه   ام و درصورتي دقانه و با صحت كامل تكميل نمودهر اين پرسشنامه را صانمايم كه كليه اطالعات مندرج د تعهد مي        اينجانب 

نمـايم   صندوق رفاه دانشجويان پرداخت مي صورت يكجا به هجريمه ب% 5/1مطلبي خالف واقع در اين اطالعات مشاهده و اثبات گردد، كليه وجوه دريافتي را با احتساب 

  .داشت صندوق رفاه دانشجويان را نخواهم ايه و پس از آن نيز حق استفاده از وام يا كمك

    دانشجو يتاريخ و امضا                  
  

  :  معدل يك يا دو نيمسال قبل:                                تعداد واحد گذرانده:                  نيمسال:                           تاريخ شروع به تحصيل

                     

  :مسكن هاي گذرانده جهت وديعه معدل ترم ميانگين

                                                    .**باشد و ارزش ديگري ندارد جهت پرداخت وام مي "د واحد، صرفااعالم معدل و تعدا**                              
  

  امضاء و مهر امور آموزشي دانشكده                                                                                                                            
  

  كد بانك  شعبه و شهر بانك پرداخت كننده وام  شماره حساب

      

  

  امضاء و مهر رئيس اداره رفاه و تعاون دانشجويان         


