
بسمه تعالی
جمهوري اسالمی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
:تاریخفرم مشخصات فردي تقاضاي وام ویژه دکتري

.دانشجوي عزیز، در صورت ارائه اطالعات ناقص، مخدوش یا قلم خورده به تقاضاي شما رسیدگی نخواهد شد
:مشخصات فردي دانشجو ) الف
:شماره شناسنامهشماره ملی:نام خانوادگی:نام

:شغل ولی:محل صدور:           محل تولد:نام پدر:تاریخ تولد
مردزن : جنس:تعداد افراد تحت تکفلمتاهلمجرد : وضعیت تاهل 

:تلفن:کد پستی:نشانی
:تلفن همراه:نشانی الکترونیکی

:وضعیت تحصیلی) ب
:رشته تحصیلی:دانشکده:دانشگاه محل تحصیل

مهمانانتقالی عادي : وضعیت دانشجو:شماره دانشجویی:مقطع تحصیلی

خیربلی : بورسیهخیربلی : شاغل:نیمسال ورود:دانشگاهسال ورود به 

:تاریخ آزمون جامع
:تاریخ تصویب رساله دکتري

...........................مهر و امضاء معاون آموزشی دانشکده

:مشخصات همسر
:تاریخ تولد:شماره شناسنامه:شماره ملی:نام خانوادگی:نام

خیر بلی : دانشجوشاغلخانه دار : وضعیت اشتغال:نام پدر

)تا فرزند3: (مشخصات فرزندان) ج
تاریخ تولدشماره شناسنامهشماره ملینام پدرنام خانوادگینام

):ولی دانشجو(آدرس محل سکونت دائمی و تلفن خانواده 
)تجارت:(دانشجومشخصات حساب بانکی ) د

:نام صاحب حساب:شماره شبا:شماره حساب:نام و کد شعبه:نام بانک و شهر
:مشخصات سند تعهد ضامن اول ) هـ

:حوزه ثبتی:شماره دفتر اسناد رسمی:تاریخ سپردن تعهد:شماره سند تعهد
:رمز تصدیق:شماره شناسه سند

:تلفن دفترخانه:آدرس دفترخانه
:شغل ضامن:خانوادگی ضامننام و نام 

:تلفن همراه ضامن:تلفن محل کار ضامن:آدرس و محل کار ضامن
:ضامنکدپستی:تلفن محل سکونت ضامن:آدرس و محل سکونت ضامن
:شماره حکم کارگزینی ضامن

:مشخصات سند تعهد ضامن دوم)و
:ثبتیحوزه :شماره دفتر اسناد رسمی:تاریخ سپردن تعهد:شماره سند تعهد

:رمز تصدیق:شماره شناسه سند
:تلفن دفترخانه:آدرس دفترخانه

:شغل ضامن:نام و نام خانوادگی ضامن
:تلفن همراه ضامن:تلفن محل کار ضامن:آدرس و محل کار ضامن

:ضامنکدپستی:تلفن محل سکونت ضامن:آدرس و محل سکونت ضامن
:شماره حکم کارگزینی ضامن

داراي ......... ..............متولد .................. .............صادره از ....... .................................به شماره شناسنامه ................. .........................استحضار می رساند اینجانب بدینوسیله به 
جوي بورس و عضو شکه متقاضی استفاده از تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري می باشم، اعالم می نمایم که دان.................................کدملی 

ی معوق به آن صندوق ندارم دانشگاهی نبوده و در هیچ یک از سازمانها، ادارات، نهادها و ارگانهاي دولتی و غیردولتی شاغل به خدمت نمی باشم، همچنین بدههیچ هیات علمی 
از طریق برداشت از حسابهاي و در صورتی که در هریک از مراحل تحصیل، خالف وارد فوق ثابت گردد، صندوق رفاه دانشجویان می تواند کلیه تسهیالت دریافتی اینجانب را 

.فعال اینجانب به صورت یکجا اقدام نمایند
ءامضا

فرم شماره یک بسمه تعالی
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