بسوه تعالی

جمهوری اسالمی ایران
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

بزگ درخواست وام شهزیه

ردیف:
دانشجویاى هؤسسات آهوسش عالی غیز دولتی  -غیزانتفاعی
تاریخ:
شوارُ پزًٍذُ داًشجَیی:
سال تحصیلی 9376 – 79

سال تأسیس 1353

فرم شماره2

دانشجوی عشیش ارائه اطالعات ناقص هوزاه با قلن خوردگی یا هخذوش بودى درخواست به هنشله عذم بزرسی و اجابت آى تلقی هی گزدد.

کارشٌاسی ارشذ پیَستِ □
کارشٌاسی ارشذ ًاپیَستِ□
کارشٌاسی پیَستِ □
کارشٌاسی ًاپیَستِ □
دکتزای تخصصی ًاپیَستِ □
دکتزای حزفِ ای □
دکتزای تخصصی پیَستِ □

کارداًی □

دکتزی تخصصی ًاپیَستِ□

(تَسظ داًشجَ تکویل گزدد)

هشخصات فزدی:
ًام خاًَادگی:

ًام:
تاریخ تَلذ:

هحل صذٍر:

ًام پذر:

شوارُ هلی:

شوارُ شٌاسٌاهِ:

ٍضؼیت تأّل :هجزد □ هتأّل □
جٌسیت :هزد □ سى □

شغلی ٍلی داًشجَ:

تلفي ّوزاُ:

شغل ّوسز داًشجَ:

کذپستی دُ رلوی:

وضعیت تحصیلی:
رشتِ تحصیلی:

داًشگاُ هحل تحصیل:

داًشکذُ:

همغغ تحصیلی:

شوارُ داًشجَیی:

سال ٍرٍد تِ داًشگاُ:

ًیوسال ٍرٍد:

ٍضؼیت داًشجَ :ػادی □ :اًتمالی □ :هْواى□ :
شاغل :تلی □ خیز □ تَرسیِ :تلی □ خیز □

داًشگاُ هثذأ (هخصَص داًشجَیاى هیْواى ٍ اًتمالی):
شوارُ داًشجَیی داًشگاُ هثذأ:

تاریخ شزٍع:

* اعالم هعذل و تعذاد واحذ صزفاً جهت پزداخت وام هی باشذ و ارسش دیگزی نذارد *
تؼذاد ٍاحذ ًیوسال جاری:

تؼذادٍاحذگذراًذُتاًیوسالجاری:

ریال

هثلغ درخَاستی:
شواره حساب درخواست کننذه

هوتاس:

تلِ □

تؼذاد ٍاحذ دًٍیوساللثل:

هؼذل دٍ ًیوسال لثل:

نام بانک

ًیوسال درخَاستٍام:

اٍل □

دٍم □

ههز و تأییذ اهور آهوسش دانشگاه /دانشکذه
شهز (بانک)

خیز □

ًوًَِ:

ههز و تأییذ دفتز استعذادهای درخشاى

نام و کذ شعبه

تلِ □

نوع حساب

خیز □
ههز و تأییذ هعاونت دانشجویی و فزهنگی

ههز و تأییذ اهور دانشجویی دانشگاه
ایٌجاًة

تؼْذ هی ًواین کِ کلیِ اعالػات هٌذرج در ایي پزسشٌاهِ را صادلاًِ ٍ تا صحت کاهل تکویل ًوَدُ ٍ در صَرتی کِ هغلثی

خالف ٍالغ در ایي اعالػات هشاّذُ ٍ اثثات گزدد ،کلیِ ٍجَُ دریافتی را تا احتساب ّشیٌِ ّای هزتَط تصَرت یکجا تِ صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى پزداخت ًواین ٍ پس اس آى
ًیش حك استفادُ اس ٍام ٍ یا تسْیالت صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى را ًخَاّن داشت.
ًام ٍ اهضاء داًشجَ:
/ /
تاریخ:

ههز و تأییذ اهور دانشجویی دانشگاه
تذکزات:
ٍ - 9ام شْزیِ ّوزاُ تا کارهشد  % 4هحاسثِ هی گزدد (عَل هحاسثِ اس سهاى دریافت ٍام تا سهاى پزداخت ٍام)
 - 2سهاى شزٍع الساط  7هاُ تؼذ اس پایاى تحصیل هی تاشذ (در راتغِ تا آلایاى عَل هذت ًظام ٍظیفِ در صَرت هشوَل تَدى هحاسثِ هی گزدد)
 - 3در صَرت اًصزاف ،اخزاج ٍ تزن تحصیل ٍام شْزیِ هی تایست ّوزاُ تا کارهشد پزداخت گزدد.
* هذارن هَرد ًیاس جْت ارائِ تِ هزکش :تصَیز شٌاسٌاهِ ،کارت داًشجَیی ،کپی کارت هلی

