
 
 
 
 

 

 
1353سال تاسيس

 

بسمه تعالي
 جمهوري اسالمي ايران

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 برگ درخواست وام و تعهد نامه وديعه مسكن

)بورسيه دولت جمهوري اسالمي ايران ويژه دانشجويان متأهل غير ايراني(  
....................-:........سال تحصيلي   

  :رديف
  :تاريخ

 :شماره پرونده

  .دانشجوي عزيز ارائه اطالعات ناقص همراه با قلم خوردگي يا مخدوش بودن درخواست به منزله عدم بررسي و اجابت آن تلقي مي گردد

  تصوير نامه بورس -5 شماره حساب عابر بانك تجارت -4تصوير سند ازدواج  -3تصوير اجاره نامه  -2، كارت دانشجويي )دانشجو و همسرش(گذرنامهتصوير  -1:ارائه مركزمدارك مورد نياز جهت 
رفاه دانشجويان واريز و فيش آن جهت تسويه حساب به امور  ماه پس از فراغت از تحصيل وديعه مسكن دريافتي به حساب صندوق 3الزم است حداكثر : بازپرداخت وديعه مسكن زمان :تذكر

 .دانشجويي ارائه گردد

  
  

  

  :مشخصات فردي دانشجو
  

  

  
  

  

  

  **ندارد ديگري ارزش و باشد مي وام پرداخت جهت صرفاً واحد تعداد و معدل اعالم** 

  

  
  

  :تعهد نامه

  

  

  

  

ه توسط دانشگاه، اين دانشگاه و نيز تعهد انجام شد........................................ دانشجوي رشته .........................................................خانم / ضمن تاييد در خواست آقاي
  .ريال، به نامبرده بالمانع است.............................................مي گردد پرداخت وديعه مسكن به مبلغ بدينوسيله اعالم 

  دانشگاه رئيسامضاء   

زنمرد: جنسيت      :نام      :نام خانوادگي      :شماره دانشجويي
:      /       /         تاريخ تولد      :تابعيت      :شماره گذر نامه    :محل صدور    :نام پدر

  :نام رشته      :مقطع تحصيلي    :تعداد فرزندانمتاهلمجرد :وضعيت تاهل
  :آدرس محل سكونت دائم

  :تلفن همراه      :تلفن با درج كد شهرستان        :ده رقمي كدپستي

  :قبل نيمسال يك معدل  :جاري نيمسال واحد تعداد  : گذرانده واحد تعداد  :دانشگاه به ورود ترم و سال
  :قبل نيمسال دو معدل  خير بله: شاغل  نوبت دوم روزانه  غيربورسيه بورسيه

  :قبل نيمسال سه معدل    :زمان خاتمه تحصيل
    

  

  دانشكده/ پرديسمهر و تاييد امور آموزش :    /      /        تاريخ

 :نام و كد شعبه:                                                                                شماره حساب بانك تجارت

 دوم اول :نيمسال درخواست وام  :مبلغ درخواستي
 ريال

ن دانشجويي چنانچه دانشجوي فوق الذكر به هر دليلي انصراف، اخراج،ترك تحصيل و فارغ التحصيل شدن از بازپرداخت وديعه استنكاف نمايد رئيس يا معاو
  .واريز نمايددانشگاه موظف است مبلغ وديعه را به صندوق 

وديعه، از وجوه  تسويه حساب، صندوق مجاز است به ميزان مبلغ پرداختيدرصورت عدم معرفي فارغ التحصيل بهره مند از وديعه مسكن به صندوق جهت 
  .پرداختي به دانشگاه كسر و به حساب درآمد اختصاصي صندوق واريز نمايد

  امضاء معاون دانشجويي دانشگاه  
  مهر دانشگاه


