تسوِ تعالی

فرم شوارُ یک

جوَْری اسالهی ایراى
ٍزارت علَم ،تحمیمات ٍ فٌاٍری

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

فرم مشخصات فردی تقاضای وام ویژه دکتری توسعه تعاون
(ایي فرم در طَ ل دٍراى تحصیل یک تار ٍ در اٍلیي ثثت ًام ٍام ،تکویل خَاّذ شذ)
داًشجَی عسیس ،درصَرت ارائِ اطالعات ًافص ،هخذٍش یا للن خَردُ تِ تماضای شوا رسیذگی ًخَاّذ شذ.

الف) مشخصات فردی داوشجو:
ًام:
تاریخ تَلذ:
ٍضعیت تأّل :هجرد 
ًشاًی:
ًشاًی الکترًٍیکی:

ًام خاًَادگی:
ًام پذر:
هتأّل تعذاد افراد تحت تکفل:

شوارُ هلی:
هحل تَلذ:

هحل صذٍر:
جٌس :زى 
کذ پستی:
تلفي ّوراُ:

شوارُ شٌاسٌاهِ:
شغل ٍلی:
هرد 
تلفي:

ب) وضعیت تحصیلی:
داًشکذُ:
شوارُ داًشجَیی:
ًیوسال ٍرٍد:

داًشگاُ هحل تحصیل:
همطع تحصیلی:
سال ٍرٍد تِ داًشگاُ:

رشتِ تحصیلی:
اًتمالی
ٍضعیت داًشجَ :عادی
تَرسیِ :تلی 
خیر
شاغل :تلی 

هیْواى
خیر 

ج) مشخصات تحصیلی مقاطع قبلی:
ردیف

مقطع

1

کارشٌاسی

2

کارشٌاسی ارشذ

رشته

وام داوشگاه

تاریخ شروع دوره

تاریخ فراغت از تحصیل

د) مشخصات همسر:
ًام:
ًام پذر:

ًام خاًَادگی:
ٍضعیت اشتغال :خاًِ دار 

شوارُ هلی:
شاغل 

شوارُ شٌاسٌاهِ:
داًشجَ :تلی 

تاریخ تَلذ:
خیر 

هـ) آدرس محل سکووت دائمی و تلفه خاوواده (ولی داوشجو):
و) مشخصات حساب باوکی داوشجو( :توسعه تعاون)
ًام تاًک ٍ شْر:

ًام صاحة حساب:

ًام ٍ کذ شعثِ:

تذیٌَسیلِ تِ استحضار هیرساًذ ایٌجاًة  ...............................تِ شوارُ شٌاسٌاهِ  ........................صادرُ از  .............................هتَلذ  ....................................دارای کذ
هلی  ....................................هتماضی استفادُ از تسْیالت صوذٍق رفاُ داًشجَیاى ٍزارت علَم ،تحمیمات ٍ فٌاری کِ از طریك تاًک تَسعِ تعاٍى پرداخـــــــت
هی گردد ،اعالم هی ًواین داًشجَی تَرس ٍ عضَ ّیأت علوی ّیچ داًشگاُ ًثَدُ ٍ در ّیچ یک از سازهاًْا ،ادارات ًْ ،ادّا ٍ ارگاًْای دٍلتی ٍ غیر دٍلتی
شاغل تِ خذهت ًوی تاشن ّ ،وچٌیي تذّی هعَق تِ آى صٌذٍق ًذارم ٍ در صَرتی کِ در ّر یک از هراحل تحصیل ،خالف هَارد فَق ثاتت گرددـ تا هعرفی
ایٌجاًة تِ کویتِ اًضثاطی ّیچ گًَِ اعتراضی ًذاشتِ ٍ تاتع همررات کویتِ اًضثاطی هی تاشن.
ًام ٍ ًام خاًَادگی:
اهضاء:

