مدرییت امور دانشجویی
اطالعیه وام ویژه دانشجویان دکتری تخصصی دوره روزانه
در نیمسال دوم سالتحصیلی 59 -59
به اطالع دانشجویان دکتری تخصصی دوره روزانه می رساند ضمن مطالعه دستورالعمل اعطای وام ویژه کتری در سایت
صندوق رفاه دانشجویان جهت تکمیل و ثبت نام از طریق سامانه سماد و تحویل فرمهای مربوطه به امور دانشجویی
دانشکده مربوطه مراجعه نمایند.
توجه  :1دانشجویانی که در مرحله اول (مهرماه  )49تقاضای وام ویژه دکتری نموده اند جهت تمدید وام بایستی فرم
شماره سه (فرم گزارش پیشرفت کار رساله دکتری)را تکمیل و به امور دانشجویی دانشکده مربوطه تحویل نمایند.
توجه  :2با توجه به مهلت مقرر صندوق رفاه زمان ثبت نام تمدید نخواهد شد.
توجه  :3دانشجویان دکتری تخصصی بعد از گذراندن آزمون جامع و دفاع از پیشنهاد طرح رساله(پروپزال)
دکتری می توانند برای وام مذکور تقاضا نمایند.
توجه  :4سپردن تعهد محضری با دو ضامن معتبر الزامی است ودانشجویانی که بالفاصله بعداز مقطع کارشناسی ارشد
پذیرفته شده و دارای سند تعهد محضری معتبر در مقطع کارشناسی ارشد بوده می توانند به عنوان اولین ضامن از آن
استفاده و فقط ملزم به ارائه یک ضامن دیگر می باشند.
توجه  :5دانشجویانی که در مقطع ارشد و دکتری فاقد سند تعهد محضری می باشند می بایست نسبت به ارایه یک
سند تعهد محضری با  2ضامن معتبر جدید اقدام نمایند.مشخصات دو ضامن متقاضی وام می تواند در یک سند
تعهد محضری قید و تنظیم شود.
توجه  :6دانشجویان در سنوات تحصیلی مجاز می توانند تقاضای وام ویژه دکتری نمایند.
توجه  :7دریافت کنندگان پژوهانه و یا افرادی که بدهی معوقه به صندوق رفاه دارندنمی توانند از وام مذکور بهره مند
گردند.
توجه  :8تکمیل و مهر و امضاء فرمهای شماره یک ،دو ،سه ،چهار ،پنج و تحویل آنها به امور دانشجویی دانشکده
الزامی است.
توجه  :9دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری ،از وام تحصیلی نمی توانند استفاده نمایند.
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