بسمه تعالی
جوَْری اسالهی ايزاى
ٍسارت ػلَم  ،تحمغمات ٍ فٌاٍری
دانشگاه سلمان فارسی کازرون

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

برگ درخواست وام ازدواج
ردیف :

تاریخ:

سال تحصیلی

شوارُ پزًٍسُ زاًشجَيی:
دانشجوی عسيس ارائة اطالعات ناقص هوراه تا قلن خوردگی يا هخذوش تودى درخواست ته هنسله عذم تررسی و اجاتت آى تلقی هی گردد .

مشخصات فردی :
ًام ذاًَازگی :
ًام :
ًام پسر :
تاريد تَلس :
هتأّل 
ٍضؼيت تأّل  :هجزز 
سى 
جٌسيت  :هزز 
ًشاًی :
تلفي ّ /وزاُ :

شوارُ هلی :

هحل صسٍر :
شوارُ شٌاسٌاهِ :
شغل ٍلی زاًشجَ :

شغل ّوسز زاًشجَ :

وس پستی زُ رلوی :

وضعیت تحصیلی :
زاًشىسُ :
زاًشگاُ هحل تحصيل :
شوارُ زاًشجَيی :
همغغ تحصيلی :
ًيوسال ٍرٍز :
سال ٍرٍز تِ زاًشگاُ :
زاًشگاُ هثساء ( هرصَص زاًشجَياى هْواى ٍ اًتمالی ) :
شوارُ زاًشجَيی زاًشگاُ هثساء :

هيشاى هثلغ زرذَاستی  ..............................ريال
ًام ّوسز :
تاريد ػمس :
تاريد تَلس  :وس هلی ّوسز :

ايثارگز هی تاشن 

رشتِ تحصيلی :
ٍضؼيت زاًشجَ  :ػازی  اًتمالی  هْواى 
شاغل  :تلی  ذيز  تَرسيِ  :تلی  ذيز 
تاريد شزٍع :

ًام ذاًَازگی ّوسز :

شوارُ شٌاسٌاهِ :

ًام پسر :

ًوی تاشن  هست ايثارگزی  ............. :گَاّی ايثارگزی عثك ًاهِ شوارُ  ..............هَرخ ٍ ............احس سيزتظ ............ :
 اعالم معذل و تعذاد واحذ صرفاً جهت پرداخت وام می باشذ و ارزش دیگری نذارد

تؼساز ٍاحس گذراًسُ تا ًيوسال جاری :

تؼساز ٍاحس ًيوسال جاری :

تؼساز ٍاحس زٍ ًيوسال لثل :
تاريخ :

هوتاس :

تلِ :

ذيز :

ًوًَِ :

ههر و تاييذ دفتر استعذادهای درخشاى

نام تانک
شواره حساب دانشجو ( 10رقوی)

شهر ( تانک )

نام و کذ شعثه

هؼسل زٍ ًيوسال لثل :

ههر و تاييذ اهور آهوزش دانشگاه  /دانشکذه

تلِ  :

ذيز  :

ههر و تاييذ هعاونت دانشجويی و فرهنگی

نوع حساب

نام صاحة حساب

تجارت

تؼْس هی ًواين وِ وليِ اعالػات هٌسرج زر ايي پزسشٌاهِ را صازلاًِ ٍ تا صحت واهل تىويل ًوَزُ ٍ زر صَرتی وِ هغلثی ذالف ٍالغ زر ايي
ايٌجاًة
اعالػات هشاّسُ ٍ اثثات گززز  ،وليِ ٍجَُ زريافتی را تا احتساب ّشيٌِ ّای هزتَط تصَرت يىجا تِ صٌسٍق رفاُ زاًشجَياى پززاذت ًواين ٍ پس اس آى ًيش حك استفازُ اس ٍام ٍ يا
ًام ٍ اهضاء زاًشجَ
تسْيالت صٌسٍق رفاُ زاًشجَياى را ًرَاّن زاشت .
/
تاريد / :

ههر و تاييذ اهور دانشجويی دانشگاه

تَجِ ٍ :ام اسزٍاج تِ زاًشجَياًی وِ زر حيي تحصيل اسزٍاج هی ًوايٌس حساوثز تا يىسال پس اس تاريد ثثت ػمس اسزٍاج ٍ فمظ يه تار تؼلك هی گيزز.
هسارن هَرز ًياس جْت جْت ارائِ تِ هزوش  – 1 :تصَيز شٌاسٌاهِ  ،وارت زاًشجَيی  ،وپی وارت هلی  – 2شوارُ حساب ػاتز تاًه تجارت  – 3هسروی زال تز ضزٍرت زريافت ٍام ضزٍری ً -4اهِ ايثارگزی

تذوز  :سهاى شزٍع الساط  9هاُ تؼس اس پاياى تحصيل هی تاشس ( زر راتغِ تا آلاياى عَل هست ًظام ٍظيفِ زر صَرت هشوَل تَزى هحاسثِ هی گززز )

