فرم تقاضاي مقرري دانشجويان دکتري
الف ) ميزان مقرري
براساس مصوبه هيات رئيسه دانشگاه ( جلسه مورخ  ) 93/7/28مقرري دانشجويان دکتري به قرار زير از  93/7/1قابل پرداخت خواهد بود .
 -1مقرري دوره آموزشي دکتري ( حداکثر  4نيمسال اول ) ماهانه  120هزار تومان
 -2پس از گذراندن ارزيابي جامع آموزشي (حداکثر  2نيمسال) ماهانه  160هزار تومان
 -3پس از گذراندن ارزيابي جامع پژوهشي  IIتا پايان دوره ( حداکثر  3نيمسال ) ،ماهانه  200هزارتومان ،مقرري در کل دوره براي حداکثر 9
نيمسال قابل پرداخت خواهد بود.
ب) شرايط دريافت مقرري
 )1عدم دريافت بورس تحصيلي از ساير موسسات

 )2عدم مردودي در دروس

 )3کسب ميانگين باالتر از  16در ترم

 )4فعاليت پژوهشي قابل قبول به تائيد استاد راهنما و دانشکده ( براي بندهاي  1و  2بخش الف )
 )5شرکت فعال در امور آموزشي دانشگاه در صورت اعالم نياز دانشگاه (با دريافت حق التدريس)
ج ) مشخصات دانشجوي متقاضي
دانشجوي مقطع دکتري رشته

اينجانب

متقاضي دريافت مقرري در نيمسال

دانشکده

سال تحصيلي

ورودي ترم

بر اساس بند

سال تحصيلي

از قسمت الف ميباشم .طي دوره فوق

اينجانب بورس تحصيلي از هيچ موسسه اي دريافت نکرده و حائز کليه شرايط بند ب ميباشم.
شماره دانشجوئي :

نام و نام خانوادگي دانشجو:
شماره حساب ده رقمي :

شعبه بانک :

نام بانک :

( تکم يل تمام اطالعات مربوط به بانک الزامي است  .حتما شماره حساب قيد شود  .از نوشتن شماره کارت خودداري فرماييد ) .
تاريخ :

تلفن :

امضاء :

تذکر مهم :در صورتيکه پرونده تقاضاي بورس تحصيلي ش ما در موسسه اي تحت بررسي ميباشد ضرورت دارد صريحا اعالم نمائيد .همچنين،
در صورتيکه پژوهانه (تخصيصي از طرف معاونت علمي رياست جمهوري) به شما تعلق گرفته است و يا تقاضاي پژوهانه نموده ايد
اعالم بفرمائيد.
د) استاد محترم راهنما :
خواهشمند است موارد زير به دقت تکميل گردد.
-1آيا حضور تمام وقت دانشجو در دانشکده مورد تاييد شماست؟
-2لطفا درصد پيشرفت رساله را مشخص فرمائيد.
تاريخ :

نام و نام خانوادگي استاد راهنما:

امضاء استاد:

نظر دانشکده :
حضور فعال دانشجو در دانشکده مورد تائيد ميباشد ،بعالوه دانشجو حائز شرايط دريافت مقرري ( بند الف –  ،1الف –  2يا الف –  ) 3در ترم
ميباشد.
تاريخ:

امضاء سرپرست تحصيالت تکميلي دانشکده

