
 تعالی بسمه
 ن                                            ایرا اسالمی جمهوری                                                          

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 (صندوق) تائید وام ویژه دکتریفرم 
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    کلیه متقاضیان وام ویژه دکتری نسبت به تکمیل، تائید و ارسال این فرم به اداره رفاه دانشگاه اقدام نمایید. 

 دانشجو موظف است مبالغ دریافت شده را به حساب جوی دریافت کننده وام در زمان دریافت وام شاغل بوده، شچنانچه مشخص شود دان

 .صندوق رفاه دانشجویان واریز و دانشگاه ملزم به معرفی دانشجو به کمیته انضباطی دانشگاه می باشد

                                                          بهارماه  سه: مرحله سوم                                 سه ماه زمستان: مرحله دوم                                     ماه پاییز سه: مرحله اول

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

 باسالم و احترام؛

متقاضی وام ویژه .................به شماره دانشجوئی..................... دانشجوی دکتری رشته.......... ...................خانم/ اینجانب آقای

اینجانب اعالم می نمایم که دانشجوی بورس و عضو هیات . می باشم................... سال تحصیلی.................... ماهه سهدکتری برای 

، همچنین بدهی دولتی شاغل به خدمت نمی باشممانها، ادارات، نهادها و ارگانهای دولتی و غیرر هیچ یک از سازعلمی هیچ دانشگاهی نبوده و د

باطی دانشگاه هیچگونه اعتراضی وق با معرفی اینجانب به کمیته انضدر صورت عدم صحت موارد ف. معوق به صندوق رفاه دانشجویان ندارم

 .ی باشمنداشته و تابع مقررات کمیته انضباطی م

 

 :امضاء و اثر انگشت                                                                                      

 ..................نت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکدهمعاو

 باسالم و احترام؛

. با پرداخت وام ویژه دکتری به ایشان موافقت بعمل می آید.. .......................خانم/ تقاضای آقایبدینوسیله به استحضار می رساند با توجه به 

 .خواهشمند است دستور فرمائید مساعدت الزم نسبت به پرداخت وام مذکور بعمل آید

 .......تاریخ                                                                                                     

 ............مهر و امضا، مدیر گروه

 

 .................ی دانشگاهمعاونت محترم دانشجوئ

 با سالم و احترام؛

یچ یک از سازمانها، ادارات، در هاشتغال یا مبنی بر عدم بورس .. ................دانشجوی مقطع دکتری رشته..... ................خانم/ با توجه به تعهد آقای

بدیهی . موافقت بعمل می آید.. ..............سال تحصیلی............ماهه اول سهی ایشان برای با پرداخت وام ویژه دکترو غیر دولتی و ارگانهای دولتی  هانهاد

 .بوده باشند، به کمیته انضباطی دانشگاه معرفی خواهند شداست در صورتی که مشخص شود نامبرده در زمان دریافت وام ویژه دکتری، بورس یا شاغل 

    

       ................. تاریخ                                                                   

 ...............تحصیالت تکمیلی دانشکدهمهر و امضا، معاون آموزشی و                                                                      

 

 

 

 

 ........تاریخ

 مهر و امضا، 


