
 ................................. مذیرمحترم گريٌ

 تا سالم ٍ احتزام 

.................... تِ شوارُ داًشجَيی ................. تِ اطالع هی رساًد آقای / خاًن ................................................ داًشجَی دکتزی در رشتِ ........................ تديٌَسيلِ

...................... هتقاضی استفادُ .............................................................................................................................تا عٌَاى پاياى ًاهِ .....................................................

 تِ هعزفی ايشاى اقداهات السم را هثذٍل فزهاييد. هٌدرج در دستَرالعول هی تاشد. خَاّشوٌد است ًسثت 5مادٌ  5مًرد ب بىذ اس ٍام ٍيژُ دکتزی تا شزايط 

 

  امضاءمُري / م ي وام خاوًادگی استاد راَىماوا

 بسمه تعالي                                                                                                                            

 جمهوري اسالمي ايران                                                                 

 وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري                                                                                    

 ..تاريخ : ...............................                                                 تاييديه تقاضاي وام ويژه دکتري فرم                       

 شماره : .....................................                          دستوالعمل" 5ماده  5"ویژه داهنشجویان حائز مورد ب بند          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  داوشگاٌ اقذام ومایىذ.، وسبت بٍ تکمیل ، تائیذ ي ارسال ایه فرم بٍ ادارٌ رفا 5مادٌ  5متقاضیان يام يیژٌ دکتری مًرد ب بىذ ٌ 

  چىاوچٍ مشخص شًد داوشجًی دریافت کىىذٌ يام در زمان دریافت يام شاغل بًدٌ ، داوشجً مًظف است مبالغ دریافت شذٌ را بٍ حساب صىذيق

 رفاٌ داوشجًیان ياریس ي داوشگاٌ ملسم بٍ معرفی داوشجً بٍ کمیتٍ اوضباطی داوشگاٌ می باشذ.

 فرم شماره سه 

 

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

 ................................. داوشکذٌ معايوت محترم پژيَشی

 تا سالم ٍ احتزام 

................... کِ در جلسِ هَرخ .................. ........آقای/خاًن .....رسالِ درخصَص  .............................. تاد راٌّوای هحتزم آقای/خاًن تديٌَسيلِ تقاضای اس

هی گزدد. خَاّشوٌد است دستَر ارسال  5هادُ  5شَرای گزٍُ / داًشکدُ تِ تصَية رسيدُ ، جْت تْزُ هٌدی اس ٍام ٍيژُ دکتزی تا شزايط هَرد ب تٌد 

 فزهائيد هَضَع در شَرای هحتزم پژٍّشی داًشگاُ هطزح ٍ ًتيجِ جْت ارائِ تِ هعاًٍت هحتزم داًشجَئی ارسال گزدد.

 

 امضاءمُري وام ي وام خاوًادگی مذیر گريٌ /         

 معايوت محترم پژيَشی داوشگاٌ  علًم کشايرزی ي مىابع طبیعی گرگان

 تاسالم ٍ احتزام

.........................................در  در خصَص تزرسی کارتزدی تَدى پاياى ًاهِ داًشجَ آقای / خاًن....... ..................تديٌَسيلِ تقاضای هديز هحتزم گزٍُ ......

 خَاّشوٌد است در ايي خصَص دستَرات السم را هثذٍل فزهائيد. .شَرای پژٍّشی داًشگاُ ارسال هی گزدد

 / هْز ٍ اهضاء ذٌداوشک وام ي وام خاوًادگی معاين پژيَشی                        

 معايوت محترم داوشجًیی داوشگاٌ علًم کشايرزی ي مىابع طبیعی گرگان

 تاسالم ٍاحتزام 

....................شَرای داًشجَی دکتزی در رشتِ ........................................... در جلسِ هَرخ .....آقای / خاًن ...........................هَضَع پاياى ًاهِ تديٌَسيلِ 

پاياى ًاهِ هذکَرکارتزدی ٍتقاضاهحَر تَدُ ٍّوچٌيي هَرد تاييد هَسسِ هتقاضی )کارفزها( هی تاشد. هَضَع  پژٍّشی داًشگاُ هطزح گزديد. تاتَجِ تِ ايٌکِ

 ای پژٍّشی داًشگاُ تِ پيَست ارسال هی گزدد.ٍام ٍيژُ دکتزی هی تاشٌد. تصَيز صَرتجلسِ شَردستَر العول  5هادُ  5لذا ايشاى حائش هَرد ب تٌد 

 

 معاين پژيَشی داوشگاٌ / مُر ي امضاءوام ي وام خاوًادگی                        

 
  ه( مشخصات حساب بانکی دانشجو ) تجارت ( 

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

 شوارُ شثا: 

 


