
 1394/02/13به استحضار مي رساند، با توجه به مراحل ذيل، نسبت به ثبت وام ويژه دانشجويان روزانه دكتري از تاريخ 

 اقدام فرماييد. 2در سيستم فاز 1394/03/02لغايت 

 اول دوره در شده نام ثبت دانشجويان –الف 

تكميل شده توسط  3در قسمت الصاق سند تحصيالت انتخاب گزينه پيشرفت رساله و بارگذاري تصوير فرم شماره  -1

 دانشجو

 و جديد گزينه انتخاب وام، تقاضاي انتخاب ،93-94( بهمن) دوم در قسمت ترم هاي تحصيلي انتخاب نيمسال -2

 اساس درخواست دوره اول( بر) 2 دكتري ويژه وام يا 1 دكتري ويژه وام آيتم انتخاب

نكته اول: قابل توجه است ورود اطالعات در قسمت اطالعات رساله براي موارد پيشرفت رساله الزامي نمي 

 باشد.

 متقاضيان جديد دوره دوم -ب

 ثبت سند تعهد محضري ضامن اول و بارگذاري تصوير مربوطه -1

 طهثبت سند تعهد محضري ضامن دوم و بارگذاري تصوير مربو -2

ضامن متقاضي وام، در يك سند تعهد قيد شده است، نسبت به ثبت و  2نكته اول : چنانچه مشخصات 

 اقدام نمايند 2بارگذاري آن به تفكيك در سيستم فاز 

نكته دوم: سند تعهد محضري دانشجويان دكتري كه بالفاصله بعد از مقطع كارشناسي ارشد، پذيرفته شده و 

ه مي توانند به عنوان اولين ضامن در مقطع دكتري بارگذاري و نسبت به ثبت يك سند تعهد ايشان معتبر بود

 ضامن جديد اقدام نمايند.

نكته سوم: خواهشمند است از بارگذاري تصاوير سند تعهد محضري در الصاق سند تحصيالت خودداري 

 نماييد و نسبت به ثبت سند تعهد محضري در قسمت سند تعهد اقدام فرماييد.

 2و  1و بارگذاري فرم شماره  2و يا وام ويژه دكتري 1قسمت الصاق سند تحصيالت انتخاب گزينه وام ويژه دكتري در –3

 )قابل توجه مي باشد كه دو فرم مذكور در يك تصوير قرار داده شود(تكميل شده توسط دانشجو 

تصويب رساله، در فرم شماره نكته اول : با توجه به تاكيد صندوق رفاه در خصوص تاريخ آزمون جامع و تاريخ 

 اين موارد ايجاد گرديده است كه در پيوست نامه جهت بهره برداري ارسال مي گردد. 1
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 مراجعه نماييد.

)قابل توجه است  .باشد مي الزامي رساله طرح پيشنهاد از دفاع تاريخ ثبتفقط در قسمت اطالعات رساله  -4

تاريخ تصويب رساله در سيستم جامع آموزش در قسمت اطالعات جامع دانشجو در ترم هاي تحصيلي قابل مشاهده 
 مي باشد (

، انتخاب تقاضاي وام، انتخاب گزينه جديد و 93-94( بهمن) دوم در قسمت ترم هاي تحصيلي انتخاب نيمسال -5

 (2)بر اساس فرم شماره  2يا وام ويژه دكتري  1انتخاب آيتم وام ويژه دكتري 

 نيمسال( قابل پرداخت مي باشد. 8شايان ذكر است كه وام ويژه دكتري صرفاً در سنوات مجاز تحصيل )
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