باسمه تعالی
جوَْری اسالهی ايراى
ٍزارت علَم  ،تحمطمات ٍ فٌاٍری
دانشگاه سلمان فارسی کازرون

فرم تقاضای وام ضروری ويژه دکتری
رديف :
تاريخ :

سال تحصيلی

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

مشخصات فردی دانشجو
( تَسط داًشجَ تکويل شَد )

ًام خاًَادگی :

ًام :

ًام پذر :

تاريخ تَلذ :

شوارُ هلی :

شوارُ شٌاسٌاهِ :

هحل تَلذ :

هحل صذٍر :

شغل ٍلی :

ٍضعيت تأّل  :هجرد  هتأّل 

جٌسيت  :هرد  زى 

تعذاد افراد تحت تکفل :

تلفي :

ًشاًی :

کذ پستی :

ًشاًی الکترًٍيکی :

تلفي ّوراُ :

وضعيت تحصيلی :
داًشگاُ هحل تحصيل :

داًشکذُ :

رشتِ تحصيلی :

همطع تحصيلی :

شوارُ داًشجَيی :

ٍضعيت داًشجَ  :عادی  اًتمالی  هْواى 

سال ٍرٍد تِ داًشگاُ :

ًيوسال ٍرٍد :

شاغل  :تلی  خير  تَرسيِ  :تلی  خير 

داًشگاُ هثذاء ( هخصَص داًشجَياى هْواى ٍ اًتمالی ) :
تاريخ شرٍع :

شوارُ داًشجَيی داًشگاُ هثذاء :
مشخصات همسر
ًام خاًَادگی :

ًام :
ٍضعيت :

خاًِ دار  :

شوارُ هلی :

شاغل  :

شوارُ شٌاسٌاهِ :

داًشجَ  :تلی 

تاريخ تَلذ :

/

/

ًام پذر :

خير 

مشخصات فرزنذان ( حذاکثر  3فرزنذ )
نام

نام خانوادگی

نام پذر

شواره هلی

شواره شناسناهه

تاريخ تولذ

آدرس هحل سکًَت دائوی ٍ تلفي خاًَادُ ( ٍلی داًشجَ ) :
هشخصات حساب تاًکی داًشجَ :
ًام تاًک ٍ شْر :

شوارُ حساب :

ًام ٍ کذ شعثِ:

شوارُ شثا :

ًام صاحة حساب :

هعاونت هحترم اهور دانشجوياى صنذوق رفاه دانشجوياى
تا سالم ٍ احترام؛
تذيٌَسيلِ تِ استحضار هی رساًذ تا تَجِ تِ تماضای ٍام ضرٍری ٍيژُ دکتری آلای  /خاًن ً ، ............................اهثردُ تِ دليل ًياز هالی تِ شرح ريل تِ حضَرتاى هعرفی هی گردد.

لَازم کوک آهَزشی  خريذ کتة تخصصی 

فَت الَام درجِ يک 

شرکت در ّوايش ٍ کٌفراًسْای تيي الوللی ّ سيٌِ پسشکی

تأهيي ّسيٌِ رّي ٍ اجارُ  ساير
تذيٌَسيلِ تِ استحضار هی رساًذ ايٌجاًة  ....................تِ شوارُ شٌاسٌاهِ  .............................صادرُ از  .....................هتَلذ  .............................دارای کذ هلی......................کِ
هتماضی استفادُ از تسْيالت صٌذٍق رفاُ داًشجَياى ٍزارت علَم ،تحميمات ٍ فٌاٍری هی تاشن کِ داًشجَی تَرس ٍ عضَ ّيأت علوی ّيچ داًشگاّی ًثَدُ ٍ در ّيچ يک از
سازهاًْا ،اداراتَ ًْادّا ٍ ارگاًْای دٍلتی ٍ غير دٍلتی شاغل تِ خذهت ًوی تاشنّ ،وچٌيي تذّی هعَق تِ آى صٌذٍق ًذارم ٍ در صَرتی کِ در ّريک از هراحل تحصيل ،خالف
هَارد فَق ثاتت گردد ،صٌذٍق رفاُ داًشجَياى هی تَاًذ کليِ تسْيالت دريافتی ايٌجاًة را از طريك ترداشت از حساتْا ی فعال ايٌجاًة تِ صَرت يکجا الذام ًوايٌذ .در ضوي تا
هعرفی ايٌجاًة تِ کويتِ اًضثاطی ّيچگًَِ اعتراضی ًذاشتِ ٍ تاتع همررات کويتِ اًضثاطی هی تاشن.
اهضاء هتماضی

