
  
  بسمه تعالي

  جمهوري اسالمي ايران
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

  دكتريتاييديه تقاضاي وام ويژه فرم 
  "دستورالعمل  5ماده  5بند حائز مورد ويژه دانشجويان "

  سه ماه بهار  :مرحله سوم      سه ماه زمستان  :مرحله دوم        سه ماه پاييز  :مرحله اول
  .................................................................مدير محترم گروه 

  

  با سالم و احترام؛
ــيله ــاند    بدينوس ــي رس ــالع م ــه اط ــاي ب ــانم /آق ــجوي...................................................... خ ــري  دانش ــته دكت ــجويي   ....................... ...........................................رش ــماره دانش ــه ش ب

متقاضي اسـتفاده  ............ ...................................................................................................................................................................................................رسالهعنوان با ....................................................... 
   .خواهشمنداست نسبت به معرفي ايشان اقدامات الزم را مبذول فرماييد.مي باشد مندرج در دستور العمل 5ماده  5مورد ب بند از وام ويژه دكتري با شرايط 

  

  امضاء/نام و نام خانوادگي استاد راهنما
  

  
  .................................................................دانشكده معاونت محترم پژوهشي 

  با سالم و احترام؛
كـه در  .....................................................................خـانم  / رسـاله آقـاي    در خصـوص ............. .......................................................خانم دكتر /بدينوسيله تقاضاي استاد راهنماي محترم آقاي

خواهشمنداسـت  . ارسـال مـي گـردد    5مـاده   5از وام ويژه دكتري با شرايط مورد بند دانشكده به تصويت رسيده، جهت بهره مندي / شوراي گروه.................................جلسه مورخ
  .ئه به معاونت محترم دانشجويي ارسال گردددستور فرماييد موضوع در شوراي محترم پژوهشي دانشگاه مطرح ونتيجه جهت ارا

  

  امضاءمهر و/وادگي مدير گروه نام و نام خان
  

  
  .................................................................دانشگاه معاونت محترم پژوهشي 

  با سالم و احترام؛
در  ....................................................................خـانم  /آقـاي  در خصوص بررسي كاربردي بودن رسـاله دانشـجو   ............................................................ تقاضاي مدير محترم گروهبدينوسيله 

  .خواهشمنداست در اين خصوص دستورات الزم را مبذول فرماييد. شوراي پژوهشي دانشگاه ارسال مي گردد
  

   امضاءمهر و/ معاون پژوهشي دانشكدهوادگي نام و نام خان

  

  
  ....................معاونت محترم دانشجويي دانشگاه 

  

  با سالم و احترام؛
شـوراي پژوهشـي   ............................در جلسـه مـورخ   ....................... .....................................رشـته  دكتري  دانشجوي...................................................... خانم /آقايموضوع رساله بدينوسيله 

  5ماده  5بند مي باشد، لذا ايشان حائز مورد ) كارفرما(مورد تاييد موسسه متقاضي با توجه به اينكه موضوع رساله كاربردي و تقاضا محور بوده و همچنين . دانشگاه مطرح گرديد
  .تصوير صورتجلسه شوراي پژوهشي دانشگاه به پيوست ارسال مي گردد. دكتري مي باشنددستورالعمل ويژه 

  
   امضاءمهر و/ دانشگاهمعاون پژوهشي وادگي نام و نام خان

  

  

 نسبت به تكميل ، تاييد و ارسال اين فرم به اداره رفاه دانشگاه اقدام نماييد 5ماده  5بند مورد  متقاضيان وام ويژه دكتري. 
 

 شجوي دريافت كننده وام در زمان دريافت وام شاغل بوده ، دانشجو موظف است مبالغ دريافت شده را به چنانچه مشخص شود دان
  .حساب صندوق رفاه دانشجويان واريز و دانشگاه ملزم به  معرفي دانشجو به كميته انظباطي دانشگاه مي باشد

 سهفرم شماره 

..............:............تاريخ  
...........:.............شماره  


