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 جمهوری اسالمی ایران
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 ویژه دکتری تائید  وام فرم 

 )بانک توسعه تعاون(
 

                                                                                    دوم ماهه  شش:  سوم و چهارم مرحله                                                                                                                      شش ماه اول : و دوم  مرحله اول                                 

 

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

 با سالم و احترام،

دانشجوئی                                                                  اینجانب آقای/خانم                                            دانشجوی دکتری رشته                                     به شماره 

ورس بکه دانشجوی  ام ویژه دکتری برای سه ماهه                           سال تحصیلی                               می باشم. اینجانب اعالم می نمایممتقاضی و

دمت نمی باشم. همچنین و عضو هیات علمی هیچ دانشگاهی نبوده و در هیچ یک از سازمانها ، ادارات، نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی شاغل به خ

نداشته و بدهی معوق به صندوق رفاه دانشجویان ندارم. در صورت عدم صحت موارد فوق با معرفی اینجانب به کمیته انضباطی دانشگاه هیچگونه اعتراضی 

 تابع مقررات انضباطی می باشم.                 

 ا و اثر انگشتامض                                                    

 
 

           

 معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده.....................................

 با سالم و احترام،

بعمل می آید. خواهشمند است  فقتبدینوسیله به استحضار می رساند با توجه به تقاضای آقای/ خانم   .......................... با پرداخت وام ویژه دکتری به ایشان موا

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

 تاریخ ...............

 مهر و امضای مدیر گروه.................

 

 

 

 

 معاونت محترم دانشجوئی دانشگاه ....................................

 با سالم و احترام،

عدم بورس یا اشتغال در هیچ یک از  آقای /خانم......................................... دانشجوی مقطع دکتری رشته ......................................... مبنی بر با توجه به تعهد

سال تحصیلی ...........موافقت    و دوم اول  ماهه ششبا پرداخت وام ویژه دکتری ایشان برای  سازمانها ، ادارات، نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی

دانشگاه بعمل می آید. بدیهی است در صورتی که مشخص شود نامبرده در زمان دریافت وام ویژه دکتری ،بورس یا شاغل بوده باشند، به کمیته انضباطی 

 معرفی خواهند شد.
 تاریخ .......................

 ت تکمیلی دانشکده .....................مهر و امضا معاون آموزشی و تحصیال

 

 

 

  کلیه  متقاضیان وام ویژه دکتری نسبت به تکمیل ، تایید و ارسال این فرم به اداره رفاه

 د.ندانشگاه اقدام نمای

 

           

بانک توسعه تعاون  دو فرم شماره  


