بسمه تعالی
جمهوری اسالمی ایران
وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
فرم درخواست وام ویژه دکتری
تاریخ:
مرحله اول و دوم  :شش ماه اول 

فرم دو ( توسعه تعاون )

مرحله سوم و چهارم :شش ماه دوم 

مدیر محترم گروه ...................................................
با سالم و احترام
اینجانب آقای /خانم

دانشجوی دکتری رشته

متقاضی وام ویژه دکتری برای سه ماهه

سال تحصیلی

به شماره دانشجویی
می باشم اینجانب اعالم می نمایم کهه دانشهجوی بهور

عضو هیئت علمی هیچ دانشگاهی نبوده و در هیچ یک از سازمان ها  ،ادارات ،نهاد ها و ارگا نها دولتی و غیر دولتی شاغل به خهممت

و

نمهی

باشم  .همچنین بمهی معوقه به صنموق رفاه دانشجویان نمارم  .در صورت عمم صحت موارد فهوق بها معرفهی اینجانهب بهه کمیتهه انظبهایی
دانشگاه هیچگونه اعتراضی نماشته و تابع مقررات کمیته انضبایی می باشم .
نام و نام خانوادگی
امضاء

معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده ..........
با سالم و احترام
بمینوسیله به استحضار می رسانم با توجه به تقاضای آقا /خانم

با پرداخت وام ویژه دکتری به ایشان موافقت

بعمل می آیم  .خواهشمنم است دستور فرمائیم مساعمت الزم نسبت به پرداخت وام مذکور بعمل آیم.
تاریخ ............

مهر و امضاء ممیر گروه ..............

معاونت محترم دانشجوئی دانشگاه ..........
با سالم و احترام
مبنی بر
دانشجوی مقایع دکتری رشته
با توجه به تعهم آقای /خانم
عمم بور و یا اشتغال در هیچ یک از سازمانها ،ادارات ،نهاد ها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی با پرداخت وام ویژه دکتری ایشان برای شش
موافقت به عمل می آیم .بمیهی است در صورتی که مشخص شود نامبرده در زمان دریافت وام
اول  دوم  سال تحصیلی
ویژه دکتری ،بور یا شاغل بوده باشنم ،به کمیته انضبایی دانشگاه معرفی خواهنم شم.
تاریخ ............
مهر و امضای معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکمه



کلیه متقاضیان متقاضیان وام ویژه دکتری برای هر  6ماه بایم نسبت به تکمیل ،تائیم و ارسال این فرم به اداره رفاه دانشگاه اقمام نماینم.

