
:شماره شناسنامه: شماره ملي: نام خانوادگي:                                                                   نام 

:             محل صدور:محل تولد:نام پدر:                                                                                            تاريخ تولد 

:استان محل سكونت :تلفن ثابت:تعداد افراد تحت تكفل

:کد پستي:تلفن همراه :                                        نشاني الكترونیكي

:رشته تحصیلي: دانشكده: دانشگاه محل تحصیل

مهمانانتقاليعادي : وضعیت دانشجو:شماره دانشجويي: مقطع تحصیلي

خیر بلي: بورسیه خیربلي: شاغل:نیمسال ورود: سال ورود به دانشگاه 

:(مخصوص دانشجويان مهمان و انتقالي): دانشگاه مبداء

:معدل کل:تاريخ شروع: شماره دانشجويي دانشگاه مبدا

:شماره شناسنامه: شماره ملي:    نام خانوادگي:                                                               نام 

خیربلي: دانشجوخیربلي: شاغل:تاريخ تولد: نام پدر

:آزاده

:همسر و فرزند آزاده 

:(جانبازي%50حداقل)جانباز

:(جانبازي%50همسر و فرزند جانبازبا

:هیچكدام

:بسیجي فعال با تايید ارگانهاي ذيربط

:شهر:استان:نام صاحب حساب:شماره حساب: نام و کد شعبه 

:کد ملي ضامن :نام خانوادگي ضامن: نام ضامن

بازنشستهقرارداديپیمانيرسمي: نوع استخدامي: شغل ضامن

:شماره محل کار ضامن: آدرس محل کار ضامن

:شماره محل سكونت ضامن: آدرس محل سكونت ضامن

:شماره امور مالي محل کار ضامن

امضاء و اثر انگشت : تاريخ

يا تعهد محضري نامه کسر از حقوق 

(در صورت دارا بودن شرايط الويت ) گواهي مربوط به الويت دريافت وام 

: مدارك الزم 

: نفرات اول تا سوم مسابقات قرآني دانشگاه هاي کشور

:  نفرات اول تا سوم مسابقات قرآني بین المللي

:( ماه حضور در جبهه 6حداقل ) رزمنده

: ماه حضور در جبهه 6 همسر و فرزند رزمنده با حداقل 

: همسروفرزند شهید

: شماره همراه ضامن: شماره حكم کارگزيني ضامن

:   وضعیت تاهل

اينجانب                                       تعهد مي نمايم كه كليه اطالعات مندرج در اين پرسشنامه را صادقانه و با صحت كامل تكميل نموده و درصورتي كه مطلبي خالف واقع در اين اطالعات مشاهده و اثبات گردد، همه وجوه 

.دريافتي را طبق دستورالعمل به امور رفاهي دانشجويان بنياد علوی پرداخت نمايم و پس از آن نيز حق استفاده از وام يا كمک های بنياد علوی را نخواهم داشت

:وضعيت تحصيلي

: مشخصات فردي دانشجو

: آدرس محل سكونت دائمي 

: مشخصات همسر

: سایر اولویت هاي دریافت وام 

: مشخصات حساب بانك تجارت دانشجو

:مشخصات ضامن

: تعهدنامه 

:با تايید ريیس محترم بنیاد مستضعفان و بنیاد علوي)موارد خاص 

.در صورت انتخاب هر يك از موارد باال گواهي مربوطه بايد همراه مدرك تحويل دانشگاه شود * ا

دانشجوي عزيز ارائه اطالعات ناقص همراه با قلم خوردگي يا مخدوش بودن درخواست به منزله عدم بررسي و اجابت آن تلقي میگردد

بسمه تعالي 
جمهوری اسالمي ايران

فرم مشخصات دانشجويان

..................................نيمسال  ........................................متقاضي وام بنياد علوی سال تحصيلي


