باسمه تعالی
جوَْری اسالهی ايزاى
ٍسارت ػلَم  ،تحمطمات ٍ فٌاٍری

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

برگ درخواست وام عتبات دانشجویی
رديف :
تاريخ :
شوارُ پزًٍذُ داًشجَيی:

تحصيلی
:
سال

دانشجوی عسيس ارائة اطالعات ناقص هوراه با قلن خوردگی يا هخذوش بودى درخواست به هنسله عذم بررسی و اجابت آى تلقی هی گردد .

مشخصات فردی :
ًام خاًَادگی :

ًام :
تاريخ تَلذ :
ٍضؼيت تأّل  :هجزد 
جٌسيت :

هحل صذٍر :

ًام پذر :
هزد

شوارُ هلی :

شوارُ شٌاسٌاهِ :

هتأّل 

شغل ّوسز داًشجَ :

شغل ٍلی داًشجَ :

سى

ًشاًی :
وذ پستی دُ رلوی :

تلفي ّ /وزاُ :
وضعيت تحصيلی :
داًشگاُ هحل تحصيل :

داًشىذُ :

رشتِ تحصيلی :

همطغ تحصيلی :

شوارُ داًشجَيی :

ٍضؼيت داًشجَ  :ػادی  اًتمالی  هْواى 

سال ٍرٍد تِ داًشگاُ :

ًيوسال ٍرٍد :

شاغل  :تلی  خيز  تَرسيِ  :تلی  خيز 

داًشگاُ هثذاء ( هخصَص داًشجَياى هْواى ٍ اًتمالی ) :
شوارُ داًشجَيی داًشگاُ هثذاء :

تؼذاد ٍاحذ ًيوسال جاری :

تاريخ شزٍع :

 اعالم معذل و تعذاد واحذ صرفاً جهت پرداخت وام می باشذ و ارزش دیگری نذارد

تؼذاد ٍاحذ گذراًذُ تا ًيوسال جاری :

مبلغ درخواستی :

ًين سال درخَاست ٍام :

شواره حساب دانشجو ( 10رقوی)

اٍل

ههر و تاييذ اهور آهوزش دانشگاه  /دانشکذه

ریال
نام بانک

دٍم

شهر ( بانک )

نام شعبه

کذ شعبه

تجارت

ههر و تاييذ دفتر استعذادهای درخشاى

ايٌجاًة

ههر و تاييذ هعاونت دانشجويی و فرهنگی

تؼْذ هی ًواين وِ وليِ اطالػات هٌذرج در ايي پزسشٌاهِ را صادلاًِ ٍ تا صحت واهل تىويل ًوَدُ ٍ در صَرتی وِ هطلثی خالف ٍالغ در ايي

اطالػات هشاّذُ ٍ اثثات گزدد  ،وليِ ٍجَُ دريافتی را تا احتساب ّشيٌِ ّای هزتَط تصَرت يىجا تِ صٌذٍق رفاُ داًشجَياى پزداخت ًواين ٍ پس اس آى ًيش حك استفادُ اس ٍام ٍ يا
ًام ٍ اهضاء داًشجَ

تسْيالت صٌذٍق رفاُ داًشجَياى را ًخَاّن داشت .
تاريخ :

/

/

ههر و تاييذ هعاونت دانشجويی و فرهنگی
تاريخ/ :

/

 هذارن هَرد ًياس جْت جْت ارائِ تِ هزوش  – 1 :تصَيز شٌاسٌاهِ  ،وارت داًشجَيی  ،وپی وارت هلی  – 2شوارُ حساب ػاتز تاًه تجارت  – 3هذروی دال تز ضزٍرت دريافت ٍام ضزٍری ً -4اهِ ايثارگزی

تذوز  :سهاى شزٍع الساط  9هاُ تؼذ اس پاياى تحصيل هی تاشذ ( در راتطِ تا آلاياى طَل هذت ًظام ٍظيفِ در صَرت هشوَل تَدى هحاسثِ هی گزدد )

