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 ......................................... پژوهشكدهمحترم رئيس
  باسالم و احترام؛
 ...............................اره دانشجوييبا شم....................................دانشجوي دكتري رشته ...............................خانم / اينجانب آقاي

اينجانب اعالم مي نمايم كه دانشجوي بورس و . مي باشم......... .......سال تحصيلي ....... ماه  متقاضي وام ويژه دكتري براي سه
به  ، ادارات، نهادها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي شاغلهيچ يك از سازمانها ضو هيات علمي هيچ دانشگاهي نبوده و درع

معرفي  در صورت عدم صحت موارد فوق با. باشم، همچنين بدهي معوق به صندوق رفاه دانشجويان ندارم خدمت نمي
  . نداشته و تابع مقررات كميته انضباطي مي باشم هيچگونه اعتراضي پژوهشگاهاينجانب به كميته انضباطي 

   
  دانشجو امضا و اثر انگشت                                                                                                                    

  
 مدير محترم تحصيالت تكميلي

  باسالم و احترام؛
با پرداخت وام ويژه دكتري به ايشان ......................... خانم / به استحضار مي رساند با توجه به تقاضاي آقايبدينوسيله 

  .خواهشمند است دستور فرمائيد مساعدت الزم نسبت به پرداخت وام مذكور بعمل آيد . موافقت به عمل مي آيد 
                           ................تاريخ                                                                                
 ......................................... پژوهشكده محترم رئيسامضا مهر و  

  
  دانشجوييمحترمامور

  باسالم و احترام؛
يا  بر عدم بورس مبني..... .........................دانشجوي مقطع دكتري رشته ............. ................خانم / با توجه به تعهد آقاي

، ادارات، نهادها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي با پرداخت وام ويژه دكتري ايشان براي سه ماهه اشتغال در هيچ يك ازسازمانها
زمان دريافت وام  شود نامبرده در كه مشخص بديهي است در صورتي. موافقت به عمل مي آيد............. سال تحصيلي  .......

  .، بورس يا شاغل بوده باشند، به كميته انضباطي پژوهشگاه معرفي خواهند شدويژه دكتري
  .....................تاريخ                                                                                                              

 مدير محترم تحصيالت تكميليمهر و امضا                                                                        
  

  
  

  .دانشجويي پژوهشگاه اقدام نمائيدكليه متقاضيان وام ويژه دكتري نسبت به تكميل، تائيد و ارسال اين فرم به امور *
چنانچه مشخص شود دانشجوي دريافت كننده وام در زمان دريافت وام شاغل بوده، دانشجو موظف است مبالغ دريافت *

  .شده را به حساب صندوق رفاه دانشجويان واريز و پژوهشگاه ملزم به معرفي دانشجو به كميته انضباطي مي باشد


