
  » 21فرم شماره «                                           بسمه تعالی                                               
   جمهوري اسالمی ایران                      

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري                                            
  :ردیف                               شهریهبرگ درخواست وام                                     

  :  تاریخ                            دانشگاه آزاد اسالمیدانشجویان                                        
                                                            :     شماره پرونده دانشجویی                     1388-89سال تحصیلی                                                                    

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

  
  
  

                                                                                                                         :مشخصات فردي 
 
 
 
 
 
 
  
  

  :وضعیت تحصیلی
 
  
   انتقالی–بداء براي دانشجویان میهمان مشخصات موسسه آموزش عالی م 

  
  

  
 *اعالم معدل و تعداد واحد صرفاً جهت پرداخت وام می باشد و ارزش دیگري ندارد*

   
 

    دانشکده / یید امور آموزش دانشگاهٔ                                                                                                      مهر وتا                              

  
  

               
  
  

                                                                                                                                             
                                                                                                         

 مهر و تأیید امور دانشجویی دانشگاه

  نوع حساب       کد شعبه     نام و   )بانک (        شهر    بانک نام      شماره حساب مرکز آموزش عالی     
  
 

    

                                        1353سیس تأسال 

   کارشناسی ارشد پیوسته       کارشناسی ارشد ناپیوسته       کارشناسی پیوسته       کارشناسی ناپیوسته          کاردانی            : دوره
       دکتراي تخصصی ناپیوسته 

لیه اطالعات مندرج در این پرسشنامه را صادقانه و با صحت کامل تکمیـل نمـوده و در صـورتی کـه مطلبـی      نمایم که کاینجانب                                   تعهد می  
هاي مربوط بصورت یکجا به صندوق رفـاه دانـشجویان پرداخـت نمـایم و     خالف واقع در این اطالعات مشاهده و اثبات گردد، کلیه وجوه دریافتی را با احتساب هزینه       

  .  ه از وام و یا تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان را نخواهم داشتپس از آن نیز حق استفاد
  :نام و امضاء دانشجو  

      /    /:تاریخ                                                                                                                                         
  

 :معدل دو نیمسال قبل      :دهتعداد واحد گذران      :تعداد واحد نیمسال جاري

  :صیلیرشته تح        :دانشکده      : محل تحصیلموسسه
         £:  مهمان      £: انتقالی£          : عادي:  وضعیت دانشجو      :شماره دانشجویی      :مقطع تحصیلی 

  £ خیر           £بلی :  بورسیه     £ خیر       £بلی : شاغل      :نیمسال ورود      :سال ورود به دانشگاه 
  :)مخصوص دانشجویان میهمان و انتقالی(دانشگاه مبداء 

  :تاریخ شروع            :اره دانشجویی دانشگاه مبداشم

     :شماره ملی    :محل صدور    :نام خانوادگی      :نام
  :                   شماره شناسنامه      :ام پدرن  :                 تاریخ تولد
 :        شغل همسر دانشجو     :و ولی دانشجشغل       £هل   متأ£مجرد : هلتأوضعیت 
  :........تعداد فرزندان تحت تکفل  ) £   ازکارافتادگی همسر £   متارکه £    همسر شهید £فوت همسر   ( £زن    £مرد  :جنسیت 

  : کد پستی ده رقمی         : همراهتلفن
      

  :تذکرات
  )طول محاسبه از زمان دریافت وام تا زمان پرداخت وام(گردد محاسبه می% 4وام شهریه همراه با کارمزد -1
  )گرددام وظیفه در صورت مشمول بودن محاسبه میدر رابطه با آقایان طول مدت نظ(باشد  ماه بعد از پایان تحصیل می9 زمان شروع اقساط -2
  .بایست همراه با کارمزد پرداخت گردد در صورت انصراف، اخراج و ترك تحصیل وام شهریه می-3
  شجویی ، کپی کارت ملی  تصویر شناسنامه ، کارت دان-1: مدارك مورد نیاز جهت ارائه به مرکز * 


