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 ضروری )روزانه( برگ درخواست وام

 
 سهنددانشگاه صنعتی 

 (تبریز)
 

 شماره دانشجویی: 
 ردیف: 

 تاریخ:
  

 
 مشخصات فردی:

 
 وضعیت تحصیلی:

 
 «.باشد و ارزش دیگری ندارداعالم معدل و تعداد واحد صرفاً جهت پرداخت وام می»

 
 مهر و تأیید امور آموزش دانشگاه / دانشکده         تاریخ: 

سیستم جامع صندوق رفاه دانشجویان الزامی  2قبلی و ثبت وضعیت فارغ التحصیلی در فاز تسویه با اداره رفاه دانشجویان دانشگاه مقطع وضعیت تحصیلی قبلی: 

 (دانشجویان تحصیالت تکمیلی مختصاست. )

 محل اخذ کارشناسی:

 شماره دانشجویی کارشناسی:

 رشته:

 سال فارغ التحصیلی:

 محل اخذ کارشناسی ارشد:

 شماره دانشجویی کارشناسی ارشد:

 رشته:

 التحصیلی:سال فارغ 
 

 
 

       خیر   بلی ممتاز: 

 معدل دو نیمسال قبل:                     معدل نیمسال قبل:                 

 دفتر استعدادهای درخشانمهر و تأیید 

       خیر   بلی نمونه :  

 

 دانشجویی معاونتمهر و تأیید 
 

 نام صاحب حساب نوع حساب کد شعبه نام بانک، شعبه و شهر پرداخت کننده وام شماره حساب دانشجو )فقط تجارت(

     
 

 مهر و تأیید معاونت دانشجویی دانشگاه          تاریخ:

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

 شماره ملی:  محل صدور:    نام خانوادگی:            نام:

 شغل ولی دانشجو:  شماره شناسنامه:    تاریخ تولد:      /     /        نام پدر:

 تعداد فرزندان تحت تکفل:  شغل همسر دانشجو:           متأهل    وضعیت تأهل: مجرد    زن   جنسیت:  مرد 

 آدرس / کدپستی ده رقمی:

 تلفن همراه:

 سال و ترم ورود به دانشگاه:   رشته / گرایش تحصیلی:    دانشکده: 

   خیر   بورسیه: بلی    خیر   شاغل: بلی      مهمان   انتقالی   وضعیت دانشجو:  عادی 

 تاریخ شروع:  شماره دانشجویی دانشگاه مبداء:  دانشگاه مبداء )مخصوص دانشجویان مهمان و انتقالی(:

 معدل دو نیمسال قبل:  تعداد واحد گذرانده:     تعداد واحد نیمسال جاری: 

 چند نیمسال:       خیر   اید؟ بلی آیا مرخصی تحصیلی داشته

 مدت ایثارگری:     باشم. نمی    باشم. ایثارگر می

 واحد ذیربط:   مورخ:   گواهی ایثارگری طبق نامه شماره: 

 تاریخ رویداد:  نوع رویداد:   تاریخ دریافت وام:   میزان:        خیر   بلی اید؟ از وام ضروری استفاده کرده آیا قبالً

 ریال. . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .میزان مبلغ درخواستی: 

صادقانه و با صحت کامل تکمیل نموده و در صورتی که مطلبیی نمایم که کلیه اطالعات مندرج در این پرسشنامه را تعهد می   اینجانب 

های مربوط به صورت یکجا به صندوق رفیاه دانشیجویان پرداخیت خالف واقع در این اطالعات مشاهده و اثبات گردد، کلیه وجوه دریافتی را با احتساب هزینه

 جویان را نخواهم داشت.نمایم و پس از آن نیز حق استفاده از وام یا تسهیالت صندوق رفاه دانش
 نام و امضای دانشجو

 تاریخ

 به مندرجات پشت صفحه مراجعه نمایید.



 

 
 

 مختص دانشجویان روزانه «وام ضروری»ارک الزم جهت درخواست مد

 دانشگاه )یا دانشکده( رسیده باشد.آموزش به تأیید  کهفرم تکمیل شده  .1

به طور مثال جهت دریافت وام ضروری بابت خرید عینی  . )برحسب مورد درخواست آن کپیمدارک الزم جهت تأیید وام و  .2

 (باشد.طبی ارائه فاکتور خرید عین  طبی و نسخه پزش  الزامی می

 (ویداد به همراه بقیه مدارک الزامی استارائه مدرک خاص هر رباشد: )رویدادهای ضروری شامل موارد ذیل می

 وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، خشکسالی و ... )تأیید فرمانداری محل وقوع حادثه( -

 نشانی محل حادثه(تأییدیه از سازمان آتش آتش سوزی ) -

 فوت یکی از بستگان درجه ی  )گواهی فوت( -

 های مربوطه(بیماری )مدارک پزشکی و فاکتور هزینه -

 های مربوطه(تصادف )مدارک پزشکی و فاکتور هزینه -

 خرید عین  طبی )نسخه پزش  و فاکتور عین  طبی( -

 نامه تحصیلی مختص دانشجویان تحصیالت تکمیلی )تأییدیه اخذ پروژه از دانشکده(هزینه پایان -

 هزینه لوازم کم  آموزشی )فاکتور خرید لوازم آموزشی( -

 بت وام ضروری به دانشجویان متقاضی پرداخت خواهد شد.تبصره: برای هر رویداد فقط ی  نو

 شناسنامه )در صورت تأهل کپی صفحه دوم(کپی  .3

 .دانشجوی متقاضی کارت ملی کپی .4

 کارت دانشجویی متقاضی. کپی .5

نشجویان کارشناسی ارشد و دکتری کیه تعهد قبلی برای دا کپیآن و یا  کپی( و در صورت عدم ارائه) رسمیاصل سند تعهد  .6

 اند.به بعد فارغ التحصیل گردیده 80سال از 

 نامه ایثارگری از اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر )مختص دانشجویان شاهد و ایثارگر(.ارائه  .7

 

 شرایط دریافت وام ممتازی )در صورت تخصیص اعتبار پرداخت خواهد شد.(

 گذراندن دو ترم تحصیلی در هر مقطع. .1

 دو ترم متوالی قبل از زمان درخواست و احراز یکی از شرایط سه گانه ممتازی )ذیل( با ارائه تأییدیه معتبر. و باالتر در 17داشتن معدل  .2

 گانه آزمون سراسری با معرفی سازمان سنجش.برگزیدگان گروه پنجالف. 

 آموزی کشور با تأیید وزارت آموزش و پرورش.ب. برگزیدگان المپیادهای علمی دانش

 های علمی و صنعتی.های خوارزمی با تأیید سازمان پژوهشجشنوارهج. برگزیدگان 

 

 تأیید و مهر فرم تقاضای وام توسط دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه. .3


