
 
 
 
 

  ............................-:..............سال تحصيلي   :شماره پرونده
  .گردد تلقي ميارائه اطالعات ناقص،همراه با قلم خوردگي يا مخدوش بودن درخواست،به منزله عدم بررسي واجابت آن : دانشجوي عزيز

 مشخصات فردي دانشجو

  :مبلغ  :    /    /                     تاريخ ثبت
 يمل كارت يكپ ،ييدانشجو شناسنامه،كارت يفتوكپ-1: مركز به ارائه يبرا ازين مورد مدارك

 
 1353تاسيسسال

 باسمه تعالي
  جمهوري اسالمي ايران

  يوزارت علوم، تحقيقات و فناور
  وام درخواست برگ

   مبتكر دانشجويان
  :رديف 
 :تاريخ

 روزانه

  � زن�مرد: تيجنس                 : نام      :يخانوادگ نام      :ييدانشجو شماره
  �متاهل �مجرد: تاهل تيوضع           :     /     / تولد تاريخ    :صدور محل    :شناسنامه شماره      :پدر نام

  :رشته نام        :يليتحص مقطع        :يكدمل
  :دانشجو تجارت بانك حساب شماره

...........................................................................................................................................................  
    دائم سكونت محل آدرس
  :همراه تلفن          )دائم(سكونت محل تلفن

...........................................................................................................................................................  
  ريال      :شده نهيهز مبلغ ريال        :يدرخواست مبلغ

...........................................................................................................................................................  
 كه صورتي در و نموده تكميل كامل صحت با و صادقانه را پرسشنامه اين در مندرج اطالعات كليه كه نمايم مي تعهد                                                     اينجانب
 دانشجويان رفاه صندوق به يكجا بصورت مربوط هاي هزينه احتساب با را دريافتي وجوه كليه گردد، اثبات و مشاهده اطالعات اين در واقع خالف مطلبي

  .داشت نخواهم را دانشجويان رفاه صندوق تسهيالت يا و  وام از استفاده حق نيز آن از پس و نمايم پرداخت
  

  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
…………… ……………  
  :ابتكار اي اختراع

  
  خوارزمي جشنواره دبيرخانه تأييد و مهر    ايران صنعتي و علمي پژوهشهاي سازمان تأييد و مهر

  
  

  دانشگاه پژوهشي معاونت تأييد و مهر      خوارزمي جوان جشنواره تأييد و مهر
  

  :وام پرداخت مراحل
  �طرح% 70 پيشرفت از پس وام مبلغ كل%40      � طرح آغاز از پيش وام مبلغ كل60%
  

  :ريال به دشدهييتا مبلغ
  

  دانشگاه فرهنگي و دانشجويي معاونت وتاييد مهر                                                                                                                                       
  

 


