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 برگ درخواست وام ضروري ووديعه مسكن
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:تاريخ درخواست شماره دانشجويي:دانشگاه

 دانشكده:

: محل : نام پدر : نام خانوادگي : نام  تولد
: : تاريخ تولد : سري سريال شناسنامه : محل صدور شناسنامه  كدملي: شماره شناسنامه

ت متاهل : پيوسته ناپيوسته رشته : مقطع تحصيلي  حصيلي مجرد تاريخ عقد
 ساكن خوابگاه : متاهلي مجردي هيچ كدام

 نوع وام درخواستي : ضروري وديعه مسكن

: : شماره شناسنامه همسر و نام خانوادگي همسر دانشجو  همسر: كد ملي نام
:همسرشغل محل تحصيل همسر:

:  آدرس محل سكونت دانشجو

: تاريخ اجاره از: / كد رهگيري: پيش پرداخت / : / لغايت  ريال/

: : كدپستي :تلفن همراه تلفن ثابت
و و با اينجانب تعهد مي نمايم كه كليه اطالعات مندرج دراين پرسشنامه را صادقانه صحت كامل تكميل نموده ام

و بازپرداخت درصورتي كه  و اثبات گردد . همه وجوه دريافتي طبق دستوالعمل پرداخت مطلبي خالف واقع در اين اطالعات مشاهده
، به صندوق رفاه دان و پس از آن نيز حق استفاده از وام يا كمك هاي صندوق رفاه دانشجويان را نخواهمشصندوق جويان پرداخت مي نمايم

 داشت . 

و امضاي دانشجو  تاريخ

: : معدل يك يا دو نيمسال قبل : نيمسال تعداد واحدگذرانده  تاريخ شروع به تحصيل

:ميانگين معدل ترم هاي گذرانده جهت وديعه مسكن
و ارزش ديگري ندارد . ** ، صرفا براي پرداخت وام مي باشد و تعداد واحد  ** اعالم معدل

و  مهر امورآموزشي دانشكده امضا

:كد بانك:شهر بانك پرداخت كننده وام/شعبه: شماره حساب

 ضمن تاييد درخواست آقاي / خانم بدين وسيله اعالم مي دارد در جلسه مورخ

. ريال موافقت گرديده است با پرداخت وام ضروري ووديعه مسكن به نامبرده با مبلغ

و مهر رييس اداره رفاه دانشجويان و مهر رييس اداره خوابگاه امضا  انشگاهدامضاء ومهر مدير امور دانشجويي امضا

ر معاون دانشجويي وفرهنگي دانشگاهامضا ومه

و مهر رييس اداره خوابگاه  صرفاًجهت تاييد عدم سكونت دانشجو در خوابگاه براي پرداخت وديعه مسكن ميباشد.تذكر:امضا


