
 تسوِ تعالی 

 جوَْری اسالهی ایزاى      

 ......................................تاریخ :              ٍسارت علَم، تحقیقات ٍ فٌاٍری                          

 فزم درخَاست ٍام ٍیژُ دکتزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یذ ٍ ارسال ایي فزم تِ ادارُ رفاُ داًشگاُ اقذام ًوایٌذ.ئهاُ تایذ ًسثت تِ تکویل ، تا 6ّز  کلیِ هتقاضیاى ٍام ٍیژُ دکتزی تزای 

 فرم شماره دو

 

 مذیر محترم گروه ......................................

 تا سالم ٍ احتزام 

ی ....................................  ئجَشوارُ داًشِ ت ...................داًشجَی دکتزی رشتِ ........................... ..........................ایٌجاًة آقای / خاًن  ...............................

عالم هی ًواین کِ داًشجَی تَرس ٍ عضَ ّیات هتقاضی ٍام ٍیژُ دکتزی تزای شش هاِّ ..................... سال تحصیلی .................... هی تاشن. ایٌجاًة ا

ّوچٌیي تذّی  ٍ غیزدٍلتی شاغل تِ خذهت ًوی تاشن ،علوی ّیچ داًشگاّی ًثَدُ ٍ در ّیچ یک اس ساسهاًْا ، ادارات ، ًْادّا ٍ ارگاًْای دٍلتی 

تِ اًضثاطی داًشگاُ ّیچگًَِ اعتزاضی ًذاشتِ ٍ هعَق تِ صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى ًذارم. در صَرت عذم صحت هَارد فَق تا هعزفی ایٌجاًة تِ کوی

 تاتع هقزرات کویتِ اًضثاطی هی تاشن. 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی                                                               

 اهضاء                                                                                   

 ⃝ : شش هاُ دٍم پاییش ٍ سهستاىهزحلِ                                                                   ⃝   : شش هاُ اٍل تْار ٍ تاتستاى هزحلِ

 

  دانشکذه .......................................معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

 تا سالم ٍ احتزام 

تا پزداخت ٍام ٍیژُ دکتزی تِ ایشاى هَافقت  .......................................تذیٌَسیلِ تِ استحضار هی رساًذ تا تَجِ تِ تقاضای آقای / خاًن ........................

 ذ هساعذت السم ًسثت تِ پزداخت ٍام هذکَر تعول آیذ.ئیتعول هی آیذ. خَاّشوٌذ است دستَر فزها

 ..........مهر و امضاء مدیر گروه ............................                         

 ................تاریخ : ....                             

 

  دانشگاه ئیدانشجومعاونت محترم 

 تا سالم ٍ احتزام 

تز عذم تَرس یا ................................. هثٌی .......... داًشجَی هقطع دکتزی رشتِ ...........................آقای / خاًن ............................................ تعْذتا تَجِ تِ 

      ٍ دٍم  یک اس ساسهاًْا ، ادارات ، ًْادّا ٍ ارگاًْای دٍلتی ٍ غیزدٍلتی تا پزداخت ٍام ٍیژُ دکتزی ایشاى تزای شش هاِّ اٍل  اشتغال در ّیچ

ًاهثزدُ در سهاى دریافت ٍام ٍیژُ دکتزی ، تَرس یا هَافقت تعول هی آیذ. تذیْی است در صَرتی کِ هشخص شَد .................................. سال تحصیلی 

 تِ کویتِ اًضثاطی داًشگاُ هعزفی خَاٌّذ شذ.  ،شاغل تَدُ تاشٌذ
 

 ......................................  :معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکدهمهر و امضاء                 

 تاریخ : ....................    

 مشخصات حساب بانکی دانشجو:

 کذ شعثِ :                                                      ًام شعثِ :                                 شْز:                           ًام تاًک :                     

 شوارُ حساب : 


