بسمه تعالی
جمهوری اسالمی ایران
وزارت علوم  ،تحقیقات و فنآوری
برگ درخواست وام عتبات و عالیات دانشجویی

سال تأسیس 3131

ردیف :
تاریخ :
ضوارُ پرًٍذُ داًطجَیی :

سال تحصیلی 3116-3117

داوشجًی عشیش ارائٍ اطالعات واقض َمزاٌ تا خط خًردگی یا مخذيش تًدن در خًاست تٍ مىشلٍ عذم تزرسی ي اجاتت آن تلقی می گزدد .

مشخظات فزدی داوشجً :
وام خاوًادگی :

وام :
وام پذر :
تاریخ تًلذ :

شمارٌ داوشجًیی:

شمارٌ شىاسىامٍ :
/

/
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تأَل  :مجزد  متأَل 

کذ ملی :

محل طذير :
شغل َمسز داوشجً :

شغل يلی داوشجً :
جىسیت  :مزد  سن 

يضعیت

تعذاد فزسوذان :

وشاوی :
کذ پستی دٌ رقمی :

تلفه ثاتت َ /مزاٌ :

يضعیت تحظیلی :
داوشگاٌ محل تحظیل :
شمارٌ داوشجًیی :
سال يريد تٍ داوشگاٌ :

داوشکذٌ:

مقطع تحظیلی :

رشتٍ تحظیلی :

يضعیت داوشجً  :عادی  اوتقالی  مُمان 
شاغل  :تلی  خیز  تًرسیٍ  :تلی  خیز 

ویمسال يريد :

داوشگاٌ مثذأ (مخظًص داوشجًیان مُمان ي اوتقالی) :
شمارٌ داوشجًیی داوشگاٌ مثذأ :
* اعالم معذل ي تعذاد ياحذ طزفاً جُت پزداخت يام می تاشذ ي ارسش دیگزی وذارد *

تعذاد ياحذ ویمسال جاری :

ویمسال درخًاست يام :

تعذاد ياحذ گذراوذٌ تا ویمسال جاری :

ايل  ديم 

هْر ٍ تائیذ اهَر آهَزش داًطگاُ  /داًطکذُ :
شمارٌ حساب ( 31رقمی)

تاوک تجارت

مُز ي تأییذ ستاد عتثات ي عالیات داوشجًیی

شُز (تاوک)

وام ي کذ شعثٍ

وًع حساب

وام طاحة حساب

مُز ي تأییذ مذیزیت رفاٌ ي سالمت داوشگاٌ

تؼْذ هی ًواین کِ کلیِ اطالػات هٌذرج در ایي پرسطٌاهِ را صادلاًِ ٍ تا صحت کاهل تکویل ًوَدُ ٍ در صَرتی کِ
ایٌجاًة
هطلثی خالف ٍالغ در ایي اطالػات هطاّذُ ٍ اثثات گردد  ،کلیِ ٍجَُ دریافتی را تا احتساب ّسیٌِ ّای هرتَط تصَرت یکجا تِ صٌذٍق رفاُ داًطجَیاى پرداخت ًواین
ٍ پس از آى ًیس حك استفادُ از ٍام ٍ یا تسْیالت صٌذٍق رفاُ داًطجَیاى را ًخَاّن داضت .
ًام ٍ اهضاء داًطجَ :
تاریخ :
اهضاء هؼاٍى فرٌّگی،اجتواػی ٍ داًطجَیی داًطگاُ
تاریخ 31 / / :
 مذارک مًرد ویاس جُت ارائٍ تٍ مزکش  -3 :تصَیر ضٌاسٌاهِ  ،کارت داًطجَیی  ،کپی کارت هلی  -2تصَیر رًگی صفحِ اٍل رٍادیذ ٍصفحِ ٍرٍد ٍ خرٍج  -1تصَیر فیص ٍاریسی جْت دریافت رٍادیذٍ تیوِ
تذکز  :زهاى ضرٍع الساط  1هاُ پس از سٌَات هجاز تحصیل هی تاضذ ( در راتطِ تا آلایاى طَل هذت ًظام ٍظیفِ در صَرت هطوَل تَدى هحاسثِ هی گردد ).

