
-- صفحه -»-- شمارهفرم«بسمه تعالي

جمهوري اسالمي ايران
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

برگ درخواست 
:رديفتغذيه                                      وام

:تاريخ1392-93سال تحصيلي :شماره پرونده دانشجو 

.شجوي عزيز ارائه اطالعات ناقص همراه با قلم خوردگي يا مخدوش بودن درخواست به منزله عدم بررسي و اجابت آن تلقي مي گردددان

:مشخصات فردي 

:وضعيت تحصيلي

ييد امور دانشجويي دانشگاهٔمهر وتا

آرم مركز

1353سيس تأسال 

كارت مليتصوير-3،شجويي كارت دان-2تصوير شناسنامه ، -1: مدارك مورد نياز جهت ارائه به مركز * 

)گرددآقايان طول مدت نظام وظيفه در صورت مشمول بودن محاسبه ميدر رابطه با(باشد ميتحصيلدوره زمان شروع اقساط بعد از پايان :تذكر

�) ازدشهريه پر(نوبت دوم �روزانه : ره تحصيلنوع دو:رشته تحصيلي:دانشكده:دانشگاه محل تحصيل

�: مهمان�: انتقالي�: عادي:  وضعيت دانشجو:                                       شماره دانشجويي:                                   مقطع تحصيلي 

�خير �بلي :  بورسيه�خير �بلي :شاغل:                                             ال ورودنيمس:        سال ورود به دانشگاه 

:)مان و انتقاليمخصوص دانشجويان مه(انشگاه مبداء د
:مهمان و انتقاليشروعنيمسال و سال:                                                                             شماره دانشجويي دانشگاه مبدا

:شماره ملي:                               محل صدور:نام خانوادگي:  نام
:   شماره شناسنامه: نام پدر/     /               :تولدتاريخ

�زن �مرد :جنسيت �هلمتأ�مجرد: هلتأوضعيت 
: نشاني

: كد پستي ده رقمي:همراه/ نتلف

:امور خوابگاه ها:امور تغذيه
. باشدمي�غير خوابگاهييدانشجوگواهي مي شود نامبرده -1از غذاي يارانه اي بر اساس.... ..............نامبرده به شماره كارت گواهي مي شود 

�دوم �در نيمسال اول و در �گاهي خوابدانشجوي گواهي مي شود نامبرده -�2دوم �ال اولسصندوق رفاه دانشجويان در نيمقيمت هاي اعالم شده
.باشدنفره ساكن مي......... ، اتاق ..........................در خوابگاه ............... سال تحصيلي .استفاده مي نمايد.............. سال تحصيلي 

...و ����غيردولتي�خودگردان �وقفي �استيجاري�ملكي:نوع خوابگاه- 3مهر و تاييد رئيس اداره تغذيه

مهر و تاييد رئيس اداره خوابگاه 

........:معدل نيمسال قبل.........:ا نيمسال جاريتعداد واحد گذرانده ت........: در نيمسال جاري:   تعداد واحد اخذ شده

دانشكده/ مهر و تاييد آموزش دانشگاه 

�دوم  �اول  :  نيمسال درخواست وام)  درصد قيمت غذا100( يهوام تغذ

نمايم كه كليه اطالعات مندرج در اين پرسشنامه را صادقانه و با صحت كامل تكميـل نمـوده و در   تعهد مي................. ................................................اينجانب 
هاي مربوط بصورت يكجا به صندوق رفـاه  اطالعات مشاهده و اثبات گردد، كليه وجوه دريافتي را با احتساب هزينهصورتي كه مطلبي خالف واقع در اين

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

نام و امضاء دانشجو


