
 تسوِ تعالی                                                                       
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 فرم تقاضای وام ضروری ویژه دکتری                                                     
 

 
 

 ت فردی داًطجَ : الف ( هطخصا   

 

 

 

 ب ( ٍضعیت تحصیلی :

 

 

 ج( هطخصات ّوسر:

 

 

 فرزًذ ( 3فرزًذاى : ) تا ( هطخصات د

 تاریخ تَلذ ضوارُ ضٌاسٌاهِ ضوارُ هلی ًام پذر ًام خاًَادگی ًام 

      

      

      

 ُ ( آدرس هحل سکًَت دائوی ٍ تلفي خاًَادُ ) ٍلی داًطجَ ( : 

 

 (  تجارت( هطخصات حساب تاًکی داًطجَ : ) ٍ 

 

 

 در صَرت ارائِ اطالعات ًالص ، هخذٍش یا للن خَردُ تِ تماضای ضوا رسیذگی ًخَاّذ ضذ. ،ًطجَی عسیسدا

 رُ ضٌاسٌاهِ :ًام :                           ًام خاًَادگی :                                 ضوارُ هلی :                                ضوا
 ًام پذر :                     هحل تَلذ :                        هحل صذٍر :               ضغل ٍلی :              تاریخ تَلذ :        

  هرد        تعذاد افراد تحت تکفل:                        جٌس :  زى         هتاّل          ٍضعیت تاّل :   هجرد
 تلفي :         ًطاًی :                                                                                          کذ پستی :                   

                         تلفي ّوراُ :                                               ًطاًی الکترًٍیکی:

 داًطگاُ هحل تحصیل :                                       داًطکذُ :                             رضتِ تحصیلی :
  هْواى       اًتمالی         همطع تحصیلی :                         ضوارُ داًطجَیی :                             ٍضعیت داًطجَ : عادی 

                         خیر       تَرسیِ : تلی                خیر          سال ٍرٍد تِ داًطگاُ :                  ًیوسال ٍرٍد :                   ضاغل :  تلی 

ًام صاحة حساب :                                         ضوارُ ضثا :                                         ذ ضعثِ :                   ضوارُ حساب :ًام ٍ ک             ًام تاًک ٍ ضْر :        

 

                       

 

کِ  .............. دارای کذهلی ................................................صادرُ از ............... هتَلذ............ضوارُ ضٌاسٌاهِ ِ . ت...................تذیٌَسیلِ تِ استحضار هی رساًذ ایٌجاًة ..........................

یچ داًطگاّی داًطجَی تَرس ٍ عضَ ّیات علوی ّکِ اعالم هی ًواین هی تاضن ،  هتماضی استفادُ از تسْیالت صٌذٍق رفاُ داًطجَیاى ٍزارت علَم ، تحمیمات ٍ فٌاٍری

ّوچٌیي تذّی هعَق تِ آى صٌذٍق ًذارم ٍ در صَرتی کِ در ّر  ،ًثَدُ ٍ در ّیچ یک از سازهاًْا ، ادارات ، ًْادّا ٍ ارگاًْای دٍلتی ٍ غیردٍلتی ضاغل تِ خذهت ًوی تاضن

اًة تِ یٌجریافتی ایٌجاًة را از طریك ترداضت از حساتْای فعال ا، صٌذٍق رفاُ داًطجَیاى هی تَاًذ کلیِ تسْیالت دخالف هَارد فَق ثاتت گردد  ،یک از هراحل تحصیل

     تا هعرفی ایٌجاًة تِ کویتِ اًضثاطی ّیچگًَِ اعتراضی ًذاضتِ ٍ تاتع همررات کویتِ اًضثاطی هی تاضن. صَرت یکجا الذام ًوایٌذ. در ضوي 
 ًام ٍ ًام خاًَادگی          
 اهضاء          

  

 تاریخ تَلذ:  ًام :                 ًام خاًَادگی :                        ضوارُ هلی :                         ضوارُ ضٌاسٌاهِ :             
                            خیر       داًطجَ :  تلی                      ضاغل            ًام پذر :                              ٍضعیت اضتغال : خاًِ دار 

 معاونت محترم امور دانشجویان صندوق رفاه دانشجویان 

 تا سالم ٍ احترام

 ضرح ریل تِ حضَر هعرفی هی گردد.ِ ًاهثردُ تِ دلیل ًیاز هالی ت،  .............،تذیٌَسیلِ تِ استحضار هی رساًذ تا تَجِ تِ تماضای ٍام ضرٍری ٍیژُ دکتری آلای/خاًن ..............................................

  ّسیٌِ پسضکی               ضرکت در ّوایص ٍ کٌفراًس ّای تیي الوللی                   فَت الَام درجِ یک               خریذ کتة تخصصی            لَازم کوک آهَزضی  

 سایر               پایان نامو                تامین ىسینو رىن و اجازه 
 امضاء

 معاون دانشجویی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

                             


