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 .................................................................مدیر محترم گروه 
 با سالم و احترام؛

..م   ااا.اا ....... نجااب ااا  /اابم ..ااب . .................................................................................دا راااجتم د. ی ی  ...............................................ا جت ................باا   ااادااب و دا رااا

...............م  بب .. اینجب ا اعالم م   دبی. .  دا رجتم بت س و ..............س  مبه  .......................... سبل تحصیل  .م.قبض  وام ویژو د...م ب.ام  ....................................................

رگبه   بتدو و د هیچ یک از سبزمب هب، ادا ات، تهبدهب و ا گب هبم دول.  و غی.دول.   بغل ب  .دمت  د  بب ..عضت هیبت علد   بده  معتق ب  صندوق هدچنین  هیچ دا 

 ق. ات .دی.  ا ظببط  م  بب .. فبو دا رجتیبن  دا م. د  صت ت عدم صحت متا د فتق بب مع.ف  اینجب ا ب  .دی.  ا ظببط  دا رگبو هیچگت   اع..اض   دا .  و تببع م
 

 امضاء و اثر انگشت                                                                                                                                          

 
 

 

 
 

 ......................................آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکدهمعاونت محترم 
 

 با سالم و احترام؛

  ید.بب پ.دا.ت وام ویژو د...م ب  ایرااابن متافقت بعدل م ............. .......................................................  /بم..ب .ب  اسااا.حضاااب  م   ساااب د بب تتض  ب  تقبضااابم بدینتسااایل  

 ف.مبئید مسبعدت الزم  سبت ب  پ.دا.ت وام مذ.ت  بعدل  ید. .تاهردنداست دس.ت 

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

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

 
 

 

 
 

 .................................................................معاونت محترم دانشجویی دانشگاه 
 

 با سالم و احترام؛

دا رااجتم مق ع د...م   اا.  .............................................. مبن  ب. عدم بت س یب ا اا. بل د  هیچ یک از  .................................................................... /بم..ب . بب تتض  ب  تعهد 

سبل  س  مبه  .....................  ربن ب.ام  صیل  .............سبزمب هبم، ادا ات،  هبدهب و ا گب هبم دول.  و غی. دول.  بب پ.دا.ت وام ویژو د...م ای ........... متافقت بعدل م   ید. تح

  د  زمبن د یبفت وام ویژو د...م، بت س یب  بغل بتدو بب ند، ب  .دی.  ا ظببط  دا رگبو مع.ف  .تاهند  د.د  صت ت  .  مرخص  تد  بمب.دو بدیه  است 
 

 تاریخ ............................................ 

 تحصیالت تکمیلی دانشکده ............................مهر و امضاء معاون آموزشی و 

 
 

 

 .کلیه متقاضیان وام ویژه دکتری نسبت به تکمیل ، تایید و ارسال این فرم به اداره رفاه دانشگاه اقدام نمایید 

  دریافت شده را به چنانچه مشخص شود دانشجوی دریافت کننده وام در زمان دریافت وام شاغل بوده ، دانشجو موظف است مبالغ

 حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز و دانشگاه ملزم به  معرفی دانشجو به کمیته انظباطی دانشگاه می باشد.

 دوفرم شماره 


