
 معاونت محترم دانشجوئی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 تاسالم ٍاحتزام 

رشتِ ........................................................ هثٌی تز عدم تَرس یا اشتغال در داًشجَي هقطع دکتزي . .......................آقاي / خاًن .................تا تَجِ تِ تعْد 

.. سال تحصیلی ............... ّیچ یک اس ساسهاًْا، ادارات ، ًْادّا ، ٍ ارگاًْاي دٍلتی ٍ غیزدٍلتی تا پزداخت ٍام ٍیژُ دکتزي ایشاى تزاي سِ هاِّ ...............

ول هی آید. تدیْی است در صَرتی کِ هشض شَد ًاهثزدُ در سهاى دریافت ٍام ٍیژُ دکتزي ، تَرس یا شاغل تَدُ تاشٌد ، تِ کویتِ اًضثاطی هَافقت تع

 داًشگاُ هعزفی خَاّد شد.

 ......................... تاريخ   تاریخ ..................                                                                          

 نام و نام خانوادگی و مهر و امضاء مدير تحصیالت تكمیلی دانشگاه                                    تایید کارشٌاس تحصیالت تكویلی ًام ٍ ًام خاًَادگی / 

 

 بسمه تعالي                                                                                                                              

                                                                                                                                                                              اسالميجمهوري                                                                                    

 وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري                                                                                                        

 دكتري تاييديه تقاضاي وام ويژهفرم                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

              

 دوفرم شماره 
 

  ه( مشخصات حساب بانکی دانشجو ) تجارت ( 

 ًام  صاحة حساب:                   :                                      ًام ٍ کد شعثِ :                                 شوارُ حساب :           شْزًام تاًک ٍ 

 شوارُ شثا: 

 

 ....................................... مدير محترم گروه

 تاسالم ٍ احتزام

هتقاضی ...... .................................... تِ شوارُ داًشجَیی....................رشتِ ...............دکتزي در .. داًشجَي .......................................ایٌجاًة آقاي / خاًن 

هی تاشن . ایٌجاًة اعالم هی ًواین کِ داًشجَي تَرس ٍ عضَ ّیات علوی ّیچ داًشگاّی  ِ .............. سال تحصیلی .............ٍّام ٍیژُ دکتزي تزاي سِ ها

اسهاًْا ، ادارت ، ًْادّا ٍ ارگاًْاي دٍلتی ٍ غیزدٍلتی شاغل تِ خدهت ًوی تاشن ، ّوچٌیي تدّی هعَق تِ صٌدٍق رفاُ داًشجَیاى ًثَدُ ٍ در ّیچ یک اس س

 ی هی تاشن.ًدارم . در صَرت عدم صحت هَارد فَق تا هعزفی ایٌجاًة تِ کویتِ اًضثاطی داًشگاُ ّیچگًَِ اعتزاضی ًداشتِ ٍ تاتع هقزرات کویتِ اًضثاط

 تاريخ ...................  

 و اثر انگشت امضاء                              

 

 مرحله سوم : سه ماه بهار       مرحله دوم : سه ماه زمستان         مرحله اول : سه ماهه پاییز 

 ............معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تكمیلی دانشكده ..................................................

 باسالم و احترام 

زي تِ ایشاى هَافقت تعول هی آید. تدیٌَسیلِ تِ استحضار هی رساًد تا تَجِ تِ تقاضاي آقاي / خاًن .......................................... تا پزداخت ٍام ٍیژُ دکت

 آید.خَاّشوٌد است دستَر فزهائید هساعدت السم ًسثت تِ پزداخت ٍام هذکَر تعول 

 تاريخ ...................        

 نام و نام خانوادگی و مهر و امضاء مدير گروه


