
بسمه تعالی
جمهوري اسالمی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
:تاریخگزارش پیشرفت کار رساله دکتري فرم 

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

با سالم و احترام؛
به اینجانب .......................... .........................................موضوع رساله با .................................... دانشجوي رشته ...................................................... خانم /آقايگزارش پیشرفت کار بدینوسیله 

. اعالم می نمایم04/08/1393مورخ 141935/11دستورالعمل وام ویژه دکتري موضوع تمدید پرداختتحویل و موافقت خویش را با 

..........................تاریخ 
امضاء/ی استاد راهنمانام و نام خانوادگ

.................................................................علمی دانشکده / معاونت محترم پژوهشی 

با سالم و احترام؛
ــاي   ــرم آق ــاي محت ــتاد راهنم ــر /بدینوســیله تقاضــاي اس ــانم دکت ــد پرداخــتدر خصــوص ............. .......................................................خ ــه  تمدی ــري ب ــژه دکت ــايوام وی ــانم /آق خ

.ارسال می گردد....................................................................

..........................تاریخ 
.............................مدیر گروه امضاء 

.................................................................علمی تحصیالت تکمیلی دانشگاه / معاونت محترم پژوهشی 

با سالم و احترام؛
ریـال بـه ازاي   ................................................... مبلغ تمدید پرداختبا ............................................................ تقاضاي مدیر محترم گروهبا توجه به به استحضار می رساند که بدینوسیله 

رداخت وام مـذکور مبـذول و چنانچـه    پواهشمند است دستور فرمائید مساعدت الزم را نسبت به لذا خ. موافقت گردید....................................................................خانم /هر ماه به آقاي
یشرفت کافی و مناسب دانشجو را گزارش نمایند، مراتـب اعـالم، تـا از    پضعف علمی و یا عدم ) یا مراجع ذیربط دانشکده(دانشجو در میانه راه انصراف دهد و یا استاد راهنماي وي 

.جلوگیري بعمل آیدادامه اعطاء وام،

..........................تاریخ 
.............................علمی دانشکده /معاون پژوهشیمهر و امضاء 

.................................................................معاونت محترم دانشجویی دانشگاه 

با سالم و احترام؛
. .موافقت بعمل می آید04/08/1393مورخ 141935/11موضوع دستورالعمل شماره ....................................................................خانم /تقاضاي وام آقايبا تمدید بدینوسیله 

..........................تاریخ 
.............................تحصیالت تکمیلی دانشگاه/علمی/معاون پژوهشیمهر و امضاء 

سهفرم شماره 
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