باسمه تعالی
جمهوری اسالمی ایران
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

شماره پرونده:
تاریخ :

ﺑﺮگ درﺧﻮاﺳﺖ وام زﯾﺎرت )ﺣﺞ ﻋﻤﺮه  -ﻋﺘﺒﺎت ﻋﺎﻟﯿﺎت( ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﻰ  13.........-.........ﻧﯿﻤﺴﺎل اول□-دوم□

تاریخ ثبت وام :
مبلغ ثبت شده :
مشکالت :

داﻧﺸﺠﻮي ﻋﺰﯾﺰ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﻗﺺ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺧﻮردﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﺨﺪوش ﺑﻮدن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم ﺑﺮرﺳﯽ و اﺟﺎﺑﺖ آن ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد

مشخصات فردی:

شماره ملی:

شماره دانشجویی:
نام خانوادگی:
نام:
شماره شناسنامه:
نام پدر:
شماره پرونده دانشجو:
شغل همسر دانشجو:
شغل ولی دانشجو:
وضعیت تأهل :مجرد □ متأهل □
جنسیت :مرد □ زن □ (فوت همسر □ همسر شهید □ متارکه □ از کار افتادگی همسر □) تعداد فرزندان تحت تکفل...... :
نشانی:
کد پستی ده رقمی:
تلفن همراه:
تلفن:
وضعیت تحصیلی:

رشته تحصیلی:
دانشکده:
دانشگاه محل تحصیل:
وضعیت دانشجو :عادی □:انتقالی □ :مهمان□ سال ورود به دانشگاه:
شماره دانشجویی:
دانشگاه مبدأ (مخصوص دانشجویان مهمان و انتقالی):
شاغل :بلی □ خیر□ بورسیه :بلی □ خیر□
تاریخ شروع:
شماره دانشجویی دانشگاه مبدأ:

مقطع تحصیلی:
نیمسال ورود :اول □ دوم □

*اعالم معدل و تعداد واحد صرفاً جهت پرداخت وام می باشد و ارزش دیگری ندارد*
تعداد واحد نیمسال جاری:

تعداد واحد گذرانده تا نیمسال جاری:

معدل دو نیم سال قبل:

معدل نیم سال قبل:

مهر و تأیید امور آموزش دانشگاه /دانشکده
نام بانک ،شعبه و شهر پرداخت کننده وام

شماره حساب

ﻣﻬﺮ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳﺘﺎد ﺣﺞ ﻋﻤﺮه داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ

کد شعبه

نوع حساب

نام صاحب حساب

ﻣﻬﺮ و ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ داﻧﺸﮕﺎه

اینجانب  .......................................تعهد می نمایم که کلیۀ اطالعات مندرج در این پرسشنامه را صادقانه و با صحت کامل تکمیل نموده و در صورتی که
مطلبی خالف واقع در این اطالعات مشاهده و اثبات گردد ،کلیۀ وجوه دریافتی را با احتساب هزینههای مربوط بصورت یکجا به صندوق رفاه دانشجویان
پرداخت نمایم و پس از آن نیز حق استفاده از وام و یا تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان را نخواهم داشت.
نام و امضاء دانشجو:
تاریخ:
تاریخ:

مهر و تأیید معاونت دانشجویی و فرهنگی

*ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ-3 :ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و ﮐﺎرت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ -2ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎرت -1ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﻰ ،ﻓﯿﺶﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺴﺮ از ﺣﻘﻮق از ﺿﺎﻣﻦ.
تذکر :زمان شروع اقساط  9ماه بعد از پایان تحصیل می باشد( .در رابطه با آقایان طول مدت نظام وظیفه در صورت مشمول بودن محاسبه می گردد)

