
 

 ثسوِ تعبلی
 جوَْری اسالهی ایزاى

 ٍسارت علَم،تحقیقبت ٍ فٌبٍری
 ٍام ٍیژُ دکتزی تبئیذفزم 

 

 

 ................................................... مدیر محترم گروه

 ثب سالم ٍ احتزام 

 ثِ شوبرُ داًشجَیی                               داًشجَی دکتزی رشتِ                                          ایٌجبًت آقبی/ خبًن 

هی ثبشن ایٌجبًت اعالم هی ًوبین کهِ داًشهجَی ثهَر  ٍ                       سبل تحصیلی                 هتقبضی ٍام ٍیژُ دکتزی ثزای سِ هبِّ 

      ٍ ارگبًل ّب دٍلتی ٍ غیز دٍلتی شهبغل ثهِ خهذهت      عضَ ّیئت علوی ّیچ داًشگبّی ًجَدُ ٍ در ّیچ یک اس سبسهبى ّب ، ادارات ،ًْبد ّب

جهبیی  ًظٍق رفبُ داًشجَیبى ًذارم . در صَرت عذم صحت هَارد فَق ثب هعزفی ایٌجبًت ثِ کویتهِ ا ًوی ثبشن . ّوچٌیي ثذّی هعَقِ ثِ صٌذ

 داًشگبُ ّیچگًَِ اعتزاضی ًذاشتِ ٍ تبثع هقزرات کویتِ اًضجبیی هی ثبشن .  

 

 

 

 .......... معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده

 ثب سالم ٍ احتزام 

ثب پزداخت ٍام ٍیژُ دکتزی ثِ ایشبى هَافقت                                     ضبی آقب/ خبًنقبثذیٌَسیلِ ثِ استحضبر هی رسبًذ ثب تَجِ ثِ ت

 ثعول هی آیذ . خَاّشوٌذ است دستَر فزهبئیذ هسبعذت السم ًسجت ثِ پزداخت ٍام هذکَر ثعول آیذ.

 

 تبریخ ............ 
 

                

 .......... معاونت محترم دانشجوئی دانشگاه

  ثب سالم ٍ احتزام 

هجٌی                                        داًشجَی هقبیع دکتزی رشتِ                                                     ثب تَجِ ثِ تعْذ آقبی/ خبًن

سِ  ُ دکتزی ایشبى ثزایژْبی دٍلتی ٍ غیز دٍلتی ثب پزداخت ٍام ٍیْب ،ادارات ،ًْبد ّب ٍ ارگبًیب اشتغبل در ّیچ یک اس سبسهبً  عذم ثَر ثز 

آیذ .ثذیْی است در صَرتی کِ هشخص شَد ًبهجزدُ در سهبى دریبفت ٍام  هی هَافقت ثِ عول                  سبل تحصیلی           هبِّ 

 ذ، ثِ کویتِ اًضجبیی داًشگبُ هعزفی خَاٌّذ شذ. ٌدکتزی ،ثَر  یب شبغل ثَدُ ثبشٍیژُ 

 

 

 

 
 

  تبریخ:

    زمستان هماه سهچهارم:  مرحله  : سه ماهه پاییس مرحله سوم : سه ماهه تابستان مرحله دوم  :سه ماهه بهارمرحله اول 
 

 اهضبء ٍ اثز اًگشت

 .....هْز ٍ اهضبء هذیز گزٍُ .........

 تبریخ ........

 تحصیالت تکویلی داًشکذُ ٍ هْز ٍ اهضبی هعبٍى آهَسشی

  ًوبییذکلیِ  هتقبضیبى هتقبضیبى ٍام ٍیشُ دکتزی ًسجت ثِ تکویل ،تبییذ ٍ ارسبل ایي فزم ثِ ادارُ رفبُ داًشگبُ اقذام. 

 چبًچِ هشخص شَد داًشجَی دریبفت کٌٌذُ ٍام در سهبى دریبفت ٍام شبغل ثَدُ ،داًشجَ هَظف است هجبلغ دریبفت شذُ را ثِ حسبة

 صٌذٍق رفبُ داًشجَیبى ٍاریش ٍ داًشگبُ هَظف ثِ هعزفی داًشجَ ثِ کویتِ اًظجبیی داًشگبُ هی ثبشذ.

 

 ( صندوق رفاه دانشجویان) فرم دو 


