بسمه تعالی
جوَْری اسالهی ايزاى
ٍسارت علَم  ،تحقطقبت ٍ فٌبٍری
دانشگاه سلمان فارسی کازرون

فرم تأييد وام ويژه دکتری
رديف :
تبريخ :

سبل تحصيلی

دانشجوی عسيس ارائة اطالعات ناقص هوراه با قلن خوردگی يا هخذوش بودى درخواست به هنسله عذم بررسی و اجابت آى تلقی هی گردد .

هرحله اول  :سه هاهه پاييس

هرحله سوم  :سه هاهه بهار

هرحله دوم :سه هاهه زهستاى

هذير هحترم گروه :
ثب سالم ٍ احتزام؛
ايٌجبًت آقبی  /خبًن
دکتزی ثزای سِ هبِّ

داًشجَی دکتزی رشتِ
سبل تحصيلی

هتقبضی ٍام ٍيژُ

ثِ شوبرُ داًشجَيی

هی ثبشن .ايٌجبًت اعالم هی ًوبين کِ داًشجَی ثَرس ٍ عضَ ّيئت علوی

ّيچ داًشگبّی ًجَدُ ٍ در ّيچ يک اس سبسهبًْب ،اداراتًْ ،بدّب ٍ ارگبًْبی دٍلتی ٍ غيز دٍلتی شبغل ثِ خذهت ًوی ثبشنّ ،وچٌيي
ثذّی هعَق ثِ صٌذٍق رفبُ داًشجَيبى ًذارم .در صَرت عذم صحت هَارد فَق تب هعزفی ايٌجبًت ثِ کويتِ اًضجبطی داًشگبُ
ّيچگًَِ اعتزاضی ًذاشتِ ٍ تبثع هقزرات کويتِ اًضجبطی هی ثبشن.
اهضبء ٍ اثز اًگشت
هعاونت هحترم آهوزشی و تحصيالت تکويلی دانشکذه
ثب سالم ٍ احتزام؛
ثذيٌَسيلِ ثِ استحضبر هی رسبًذ ثب تَجِ ثِ تقبضبی آقبی  /خبًن

ثب پزداخت ٍام ٍيژُ دکتزی ثِ ايشبى

هَافقت ثعول هی آيذ.
خَاّشوٌذ است دستَر فزهبئيذ هسبعذت السم ًسجت ثِ پزداخت ٍام هذکَر ثعول آيذ.
تبريخ
هْز ٍ اهضبء هذيز گزٍُ
هعاونت هحترم دانشجوئی دانشگاه
ثب سالم ٍ احتزام؛
ثب تَجِ ثِ تعْذ آقبی  /خبًن

داًشجَی هقطع دکتزی رشتِ

هجٌی ثز عذم ثَرس ثب اشتغبل در ّيچ

يک اس سبسهبًْب ،اداراتًْ ،بدّب ٍ ارگبًْبی دٍلتی ٍ غيز دٍلتی ثب پزداخت ٍام ٍيژُ دکتزی ايشبى ثزای سِ هبِّ

سبل تحصيلی

هَافقت ثعول هی آيذ .ثذيْی است در صَرتی کِ هشخص شَد ًبهجزدُ در سهبى دريبفت ٍام ٍيژُ دکتزی ،ثَرس يب شبغل ثَدُ ثبشٌذ.
ثِ کويتِ اًضجبطی داًشگبُ هعزفی خَاٌّذ شذ.
تبريخ
هْز ٍ اهضبء هعبٍى آهَسشی ٍ تحصيالت تکويلی داًشکذُ


کليِ هتقبضيبى ٍام ٍيژُ دکتزی ًسجت ثِ تکويل ،تأئيذ ٍ ارسبل ايي فزم ثِ ادارُ رفبُ داًشگبُ اقذام ًوبييذ.



چٌبًچِ هشخص شَد داًشجَی دريبفت کٌٌذُ ٍام در سهبى دريبفت ٍام شبغل ثَدُ ،داًشجَ هَظف است هجبلغ دريبفت
شذُ را ثِ حسبة صٌذٍق رفبُ داًشجَيبى ٍاريش ٍ داًشگبُ هلشم ثِ هعزفی داًشجَ ثِ کويتِ اًضجبطی داًشگبُ هی ثبشذ.

