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 صحت با و صادقانه را پرسشنامه اين رد مندرج اطالعات كليه مسكن وديعه ضوابط و قوانين از كامل آگاهي با كه نمايم مي تعهد                              اينجانب
 بصورت مربوط هاي هزينه احتساب با را دريافتي وجوه كليه گردد، اثبات و مشاهده اطالعات اين در واقع خالف مطلبي كه صورتي در و نموده تكميل كامل
 حداكثر ضمنأ. داشت نخواهم را دانشجويان رفاه صندوق تسهيالت يا و  وام از استفاده حق نيز آن از پس و نمايم پرداخت دانشجويان رفاه صندوق به يكجا
 واريز دانشجويان رفاه صندوق حساب به مربوط مقررات طبق يكجا بطور را دريافتي مسكن وديعه ،... و اخراج تحصيل، قطع تحصيل، از فراغت از پس ماه سه

  .نمود خواهم
  

  دانشجو امضا و/      /                تاريخ                      
 

  **جهت پرداخت وام مي باشد و ارزش ديگري ندارد اعالم معدل و تعداد واحد صرفاً** گردد اين قسمت توسط امور آموزشي دانشكده تكميل مي
:               تعداد واحد نيمسال جاري:                       تعداد واحد گذرانده                             :سال و ترم ورود به دانشگاه

  نوبت دوم روزانه               غير بورسيهبورسيه
  
  

:                      مسال قبلني يكمعدل 
:                        معدل دو نيمسال قبل

:                       نيمسال قبل سهمعدل 

 مهرو تاييد امور آموزش دانشگاه:    /    /                     تاريخ
…………… ……………  

  
  فرهنگي و دانشجويي معاون امضاء                                        دانشگاه دانشجويي امور تاييد و مهر:                             تاريخ

  
 وديعه پرداخت گردد مي اعالم بيدنوسيله دانشگاه، اين                  :                 رشته دانشجوي                                            خانم/آقاي درخواست تاييد ضمن

  .است بالمانع نامبرده به ، ريال                                              بمبلغ مسكن
  دانشگاه رئيس امضاء                                                                                                                                   

  
 


