
  بسمه تعالي
  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 :تاريخ                                      فرم مشخصات فردي تقاضاي وام ويژه دكتري                                                                                                 

  سه ماه بهار  :مرحله سوم      سه ماه زمستان  :مرحله دوم        سه ماه پاييز  :مرحله اول
  .دانشجوي عزيز، در صورت ارائه اطالعات ناقص، مخدوش يا قلم خورده به تقاضاي شما رسيدگي نخواهد شد

  :مشخصات فردي دانشجو ) الف
  :شماره شناسنامه شماره ملي :نام خانوادگي :نام

  :شغل ولي  :محل صدور:          محل تولد  :نام پدر :تاريخ تولد
   مرد      زن :جنس :تعداد افراد تحت تكفل   متاهل    مجرد:وضعيت تاهل

  :تلفن  :كد پستي :نشاني
  :تلفن همراه :نشاني الكترونيكي

  :وضعيت تحصيلي) ب
  :رشته تحصيلي :دانشكده  :دانشگاه محل تحصيل

   مهمان    انتقالي     عادي : وضعيت دانشجو :شماره دانشجويي :تحصيليمقطع
   خير    بلي : بورسيه   خير    بلي:شاغل :نيمسال ورود  :سال ورود به دانشگاه

  :تحصيلي مقاطع قبليمشخصات ) ج
  تاريخ فراغت از تحصيل  تاريخ شروع دوره  نام دانشگاه  رشته  مقطع رديف

        كارشناسي 1
        كارشناسي ارشد 2
  :مشخصات همسر) د

  :تاريخ تولد :شماره شناسنامه :شماره ملي  :نام خانوادگي :نام
  خير      بلي :دانشجو شاغل    خانه دار:وضعيت اشتغال :نام پدر

  )تا فرزند 3: (مشخصات فرزندان) د
  تاريخ تولد  شماره شناسنامه  شماره ملي نام پدر نام خانوادگي نام
         
         
         

 ):ولي دانشجو(آدرس محل سكونت دائمي و تلفن خانواده 
  )تجارت:(مشخصات حساب بانكي دانشجو) هـ

  :نام صاحب حساب  :شماره شبا :شماره حساب :نام و كد شعبه :نام بانك و شهر
  :مشخصات سند تعهد ضامن اول ) و

  :حوزه ثبتي  :شماره دفتر اسناد رسمي :تاريخ سپردن تعهد :شماره سند تعهد
 :رمز تصديق :شماره شناسه سند

  :تلفن دفترخانه :آدرس دفترخانه
 :شغل ضامن  :نام و نام خانوادگي ضامن
  :تلفن همراه ضامن  :تلفن محل كار ضامن  :آدرس و محل كار ضامن

  :ضامن كدپستي  :تلفن محل سكونت ضامن  :آدرس و محل سكونت ضامن
  :كارگزيني ضامنشماره حكم

  :مشخصات سند تعهد ضامن دوم)ز
  :حوزه ثبتي  :شماره دفتر اسناد رسمي :تاريخ سپردن تعهد :شماره سند تعهد

 :رمز تصديق :شماره شناسه سند
  :تلفن دفترخانه :آدرس دفترخانه

 :شغل ضامن  :نام و نام خانوادگي ضامن
  :همراه ضامنتلفن   :تلفن محل كار ضامن  :آدرس و محل كار ضامن

  :ضامن كدپستي  :تلفن محل سكونت ضامن  :آدرس و محل سكونت ضامن
  :شماره حكم كارگزيني ضامن

  

داراي ......... ..........متولد .................. .............صادره از ....... .................................به شماره شناسنامه...............................................بدينوسيله به استحضار مي رساند اينجانب 
جوي بورس و عضو شكه متقاضي استفاده از تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشم، اعالم مي نمايم كه دان .................................كدملي 

در هيچ يك از سازمانها، ادارات، نهادها و ارگانهاي دولتي و غيردولتي شاغل به خدمت نمي باشم، همچنين بدهي معوق به آن صندوق ندارم دانشگاهي نبوده و هيچ هيات علمي 
برداشت از حسابهاي  از طريقو در صورتي كه در هريك از مراحل تحصيل، خالف وارد فوق ثابت گردد، صندوق رفاه دانشجويان مي تواند كليه تسهيالت دريافتي اينجانب را 

  .باشم مي انظباطي كميته مقررات تابع و نداشته اعتراضي هيچگونه انظباطي كميته به اينجانب معرفي با ضمن در .فعال اينجانب به صورت يكجا اقدام نمايند
  ءامضا

  

 فرم شماره يك


