
بسمه تعالی
جمهوري اسالمی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
:تاریختقاضاي وام ویژه دکتريتائیدیه فرم 

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

با سالم و احترام؛
جهت استفاده از ..................................................................................... ......................رساله با موضوع ....................... .....................................................خانم /بدینوسیله به اطالع می رساند آقاي

.معرفی می گردد04/08/1393مورخ 141935/11وام موضوع دستورالعمل 

امضاء/نام و نام خانوادگی استاد راهنما

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

با سالم و احترام؛
کـه در  ............. .......................................................خـانم  /سـاله آقـاي  ردر خصوص ............. .......................................................خانم دکتر /بدینوسیله تقاضاي استاد راهنماي محترم آقاي

.دانشکده به تصویب رسیده است، جهت بهره مندي از وام ویژه دکتري ارسال می گردد/شوراي گروه..................................... جلسه مورخ 

.............................مدیر گروه 

.................................................................علمی تحصیالت تکمیلی دانشگاه / عاونت محترم پژوهشی م

با سالم و احترام؛
مطرح و دانشکده علمی /پژوهشیشوراي ..................................... در جلسه مورخ ............................................................ به استحضار می رساند که تقاضاي مدیر محترم گروهبدینوسیله 

لـذا خواهشـمند اسـت دسـتور فرمائیـد      . موافقـت گردیـد  ....................................................................خانم /ریال به ازاي هر ماه به آقاي................................................... با پرداخت مبلغ 
ضـعف علمـی و یـا عـدم     ) یـا مراجـع ذیـربط دانشـکده    (رداخت وام مذکور مبذول و چنانچه دانشجو در میانه راه انصراف دهد و یا استاد راهنماي وي پمساعدت الزم را نسبت به 

.یشرفت کافی و مناسب دانشجو را گزارش نمایند، مراتب اعالم، تا از ادامه اعطاء وام، جلوگیري بعمل آیدپ

.............................علمی دانشکده /معاون پژوهشی

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

با سالم و احترام؛
جهت ارسال به صندوق رفـاه دانشـجویان   04/08/1393مورخ 141935/11موضوع دستورالعمل شماره ....................................................................خانم /تقاضاي وام آقايبدینوسیله 

. ایفاد می گردد

.............................اه تحصیالت تکمیلی دانشگ/علمی/معاون پژوهشی

دوفرم شماره 
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