بسمه تعالی
جوَْری اسالهی ايزاى
ٍسارت ػلَم  ،تحمطمات ٍ فٌاٍری

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

برگه درخواست وام
تحصیلی هسکي تیوِ
شوارُ:

سال تحصیلی

تاريخ:
داًشجَی عسيس ارائة اطالعات ًاقص ّوراُ تا قلن خَردگی يا هخذٍش تَدى درخَاست تِ هٌسلِ عذم تررسی ٍ اجاتت آى تلقی هی گردد .

ًَع ٍام درخَاستی  :تحصیلی 

هسىي 

ًیوسال درخَاست ٍام  :اٍل 

تیوِ 

دٍم 

مشخصات فردی :
ًام خاًَادگی :

ًام:
تاريخ تَلذ :

هحل صذٍر :

ًام پذر:

شوارُ هلی :

شوارُ شٌاسٌاهِ :

ٍضؼیت تأّل  :هجزد  هتأّل 

شغل ّوسز داًشجَ :

شغل ٍلی داًشجَ :

جٌسیت  :هزد  سى  ( فَت ّوسز ّ وسز شْیذ  هتاروِ  اس وار افتادگی ّوسز  ) تؼذاد فزسًذاى تحت تىفل ............. :
ًشاًی :
وذ پستی دُ رلوی :

ّوزاُ
:
تلفي /
وضعيت تحصيلی :
داًشگاُ هحل تحصیل :

داًشىذُ:

رشتِ تحصیلی :

همطغ تحصیلی:

شوارُ داًشجَيی :

ٍضؼیت داًشجَ  :ػادی  اًتمالی  هْواى 

سال ٍرٍد تِ داًشگاُ :

ًیوسال ٍرٍد:

شاغل  :تلی  خیز  تَرسیِ  :تلی  خیز 

داًشگاُ هثذاء ( هخصَص داًشجَياى هْواى ٍ اًتمالی ) :
تاريخ شزٍع :

شوارُ داًشجَيی داًشگاُ هثذاء:
 اعالم معذل و تعذاد واحذ صرفاً جهت پرداخت وام می باشذ و ارزش ديگری نذارد

تؼذاد ٍاحذ گذراًذُ تا ًیوسال جاری :

تؼذاد ٍاحذ ًیوسال جاری :

تؼذاد ٍاحذ دٍ ًیوسال لثل :

هؼذل دٍ ًیوسال لثل :

هْر ٍ تايیذ اهَر آهَزش داًشگاُ  /داًشکذُ
ًام تاًک

شوارُ حساب داًشجَ ( 10رقوی)

شْر ( تاًک )

ًَع حساب

ًام ٍ کذ شعثِ

ًام صاحة حساب

تجارت
هوتاس :

تلِ :

خیز :

تلِ  :

ًوًَِ :

هْر ٍ تايیذ دفتر استعذادّای درخشاى

ايٌجاًة

خیز  :
هْر ٍ تايیذ هعاًٍت داًشجَيی ٍ فرٌّگی

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

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

تسْیالت صٌذٍق رفاُ داًشجَياى را ًخَاّن داشت .
تاريخ :

/

/

هْر ٍ تايیذ اهَر داًشجَيی داًشگاُ
 هذارن هَرد ًیاس جْت جْت ارائِ تِ هزوش  – 1 :تصَيز شٌاسٌاهِ  ،وارت داًشجَيی  ،وپی وارت هلی  – 2شوارُ حساب ػاتز تاًه تجارت
تذوز  :سهاى شزٍع الساط  9هاُ تؼذ اس پاياى تحصیل هی تاشذ ( در راتطِ تا آلاياى طَل هذت ًظام ٍظیفِ در صَرت هشوَل تَدى هحاسثِ هی گزدد )

