بسمه تعالي
جمهوري اسالمي ايران
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
رديف:
فرم درخواست و تعهدنامه ودیعه مسکن
تاريخ:
دانشجویان متأهل غیرایرانی بورسیه دولت جمهوری اسالمی ایران
شماره پرونده دانشجويي:
سال تحصیلی .................
دانشجوی عزیز ،ارائه اطالعات ناقص همراه با قلمخوردگی یا مخدوش بودن درخواست به منزل عدم بررسی و اجابت آن تلقی میگردد.

مشخصات فردی:
نام خانوادگي:
نام:
محل تولد:
تاريخ تولد/ / :
جنسيت :مرد  زن 
نشاني:
کد پستي:

نام پدر:
محل صدور:

تابعيت:
تعداد افراد تحت تکفل:

شماره گذرنامه:
وضعيت تأهل :مجرد  متأهل 
تلفن:

آدرس الکترونيکي:

تلفن همراه:

وضعیت تحصیلی:
دانشکده:

دانشگاه محل تحصيل:

مقطع تحصيلي:
سال ورود به دانشگاه:

شماره دانشجویی:
شاغل:

رشته تحصيلي:

بلي خير

زمان خاتمه تحصيل:

بورسيه :بلي 

نوع دوره :روزانه نوبت دوم

خير

*اعالم معدل و تعداد واحد صرفا جهت پرداخت وام می باشد و ارزش دیگری ندارد*
*اعالم معدل و تعداد واحد صرفا جهت پرداخت وام می باشد و ارزش دیگری ندارد*

تعداد واحد نیمسال جاری:

تعداد واحد گذرانده تانیمسال جاری:

معدل دو نیسمال قبل:

مهروتایید آموزش دانشگاه /دانشکده

مبلغ درخواستي................................ :
مشخصات حساب بانک تجارت بنام دانشجو:

نام بانک و شهر:

نام و کدشعبه:

شماره حساب:

تعهد نامه
چنان چه دانشجوي فوق الذکر به هر دليلي انصراف ،اخراج ،ترک تحصيل و فارغ التحصيل شدن از بازپرداختت وديعته استتنکاف
نمايد رئيس يا معاون دانشجويي دانشگاه موظف است مبلغ وديعه را به صندوق واريز نمايد.
درصورت عدم معرفي فارغ التحصيل بهره مند از وديعه مسکن به صندوق جهت تسويه حساب ،صندوق مجتاز استت بته ميتزان
مبلغ پرداختي وديعه ،از وجوه پرداختي به دانشگاه کسر و به حساب درآمد اختصاصي صندوق واريز نمايد.
امضاء معاون دانشجویی دانشگاه
مهر دانشگاه

ضمن تأييد درخواست آقاي /خانم  ..........................................دانشجوي رشته ......................................اين دانشگاه و نيز تعهد انجام شده
توسط دا نشگاه بدينوسيله اعالم مي گردد پرداخت وديعه مسکن به مبلغ ................................ريال ،به نامبرده بالمانع است.
امضاء رئیس دانشگاه
مدارک مورد نياز جهت ارائه به مرکز .1 :تصوير گذرنامه ،کارت دانشجويي  .2تصوير اجاره نامه  .3تصوير سند ازدواج  .4شماره حساب عابر بانک تجارت

