
دانشجویان روزانه ازدواجوام    

                            13.......سال تحصیلی

                                                                                 دوم  نیمسال اول                                                  

                                            

  دانشجوي عزیز ارائه اطالعات ناقص همراه با قلم خوردگی یا مخدوش بودن درخواست به منزله عدم بررسی و اجابت آن تلقی می گردد.

  کدملی:          شماره دانشجویی:       فردي:مشخصات  - 
  

                       13........./......../........: تولد تاریخ                         شماره شناسنامه:                       نام خانوادگی:                                 :    نام   

                         محل صدور:                            :نام پدر   

طگواهی ایثارگري طبق نامه شماره          مورخ              واحد ذیرب    مدت ایثارگري:   نمی باشم               وضعیت ایثارگري: ایثارگر می باشم  

 

شغل ولی دانشجو:                                   شغل همسر دانشجو:                               جنسیت: مرد        زن  

شماره شناسنامه:                           تاریخ تولد:                              مشخصات همسر: نام:             نام خانوادگی:         شماره ملی:   

تاریخ عقد:   

                                               تلفن همراه دانشجو:                                               تلفن ثابت منزل با کد شهرستان:        

                                  

  :وضعیت تحصیلی -

:دانشگاه محل تحصیل:                          دانشکده:                                رشته تحصیلی  

کترا حرفه ايد        کارشناسی ناپیوسته           کارشناسی پیوسته         ارشد ناپیوسته        دکترا         وضعیت تحصیلی:     کاردانی      

  وضعیت دانشجو:  عادي             انتقالی              مهمان

ل: بلی            خیر         شاغ                 مهر         بهمن سال ورود:منی           سال ورود به دانشگاه:  

 دانشگاه مبداء(مخصوص دانشجویان مهمان و انتقالی):                     

مبداء:                                                     تاریخ شروع به تحصیل:  مهر       بهمن شماره دانشجویی دانشگاه  

رداخت وام می باشد و ارزش دیگري ندارداعالم معدل و تعداد واحد صرفاً جهت پ  

:   تعداد واحد گذرانده تا این نیم سال                     :            تعداد واحد اخذ شده در این نیم سال  

مهر و تأیید امور آموزش دانشگاه/دانشکده                                              بهمن             معدل دو نیمسال قبل:    مهر                                 

 بانک تجارت شخص متقاضیشماره حساب  نام بانک شهر(بانک) نام و کد شعبه نوع حساب نام صاحب حساب

رقمی)10وام(  

  تجارت    
  

  ت عقد ازدواج و فقط یک بار تعلق می گیرد.توجه: وام ازدواج به دانشجویانی که در حین تحصیل ازدواج می نمایند حداکثر تا یکسال پس از تاریخ ثب

  

کمیـل نمـوده و در صـورتی کـه مطلبـی اینجانب                                         تعهد مینمایم که کلیه اطالعات مندرج در این پرسشنامه را صادقانه و با صحت کامـل ت  

یافتی را با احتساب هزینه هاي مربوط به صورت یکجا به صندوق رفاه دانشجویان پرداخت نمـایم و خالف واقع در این اطالعات مشاهده و اثبات گردد کلیه وجوه در

  امضاء دانشجو:          پس از آن نیز حق استفاده از وام و یا تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان را نخواهم داشت.

  

  شجویی:                                                 امضاء معاونت دانشجویی:تاریخ:                                      مهر و تایید امور دان




