زانشگاه آزاز اسالمی واحس صفاشهر
فرم مربوط به ترفیف زانشجویان مشمول بنس زه برشنامه شماره  08/269514مورخ 05/68/65
معاونت محترم آموزشی و زانشجویی
باسالم
احتزاهبً اینجبنت  ................................دانشجوی رشته  ............................هقطع  .....................ثه شوبره دانشجویی  ..............................ورودی سبل
 ............خواهشونذ است ثزاثز هبده  10ثخشنبهه شوبره  00/219512هورخ  05/10/15دانشگبه ثبتوجه ثه اینکه هشوول خبنوادههبیی کهه ثه ا اس یه
دانشجو در دانشگبه آساد اسالهی در حبل حبضز هشغول ثه تحص ل هستنذ و هذارک هزثوطه ثه پ وست است ن ش ثوده و تهواى پزداخهت شههزیه را ثهه
طور کبهل نذارم و تقبضبی استفبده اس تخف ف شهزیه در ن وسبل اول/دوم سبل تحص لی  ...............را دارم و تعهذ هینوبین که در صورت کذة ثهودى
ادعبی اینجبنت دانشگبه هجبس است کل ه خسبرات وارده را وصول و هسئول ت کل ه عواقت نبشی اس آى را شخصبً هیپذیزم.
نام و نام ذانوازگی زانشجو
تارید امضاء
ریاست محترم واحس
باسالم
احتزاهبً ثه استحضبر هیرسبنذ آقبی /خبنن  ................................دانشجوی رشته  .....................................هقطع  ................در ن وسهبل اول/دوم سهبل
تحص لی  ........................ثب اخذ  .................واحذ و هعذل ن وسبل  ...................و کل  ...................هشزوط نگزدیذه و ثه شزح درخواست فوق الهذکز
ثب ثزرسی هبی ثه عول آهذه هشوول هبده ده ثخشنبهه شوبره  00/219512هورخ  05/10/15دانشگبه گزدیذه و ن ش تهواى پزداخهت شههزیه ثهه صهورت
کبهل را نذارد و هیتوانذ اس هشایبی تخف ف شهزیه در ن وسبل اول/دوم سبل تحص لی  ....................استفبده نوبیذ.
نام و نام ذانوازگی
مسیر آموزش

نام و نام ذانوازگی
معاون آموزشی و زانشجویی

معاونت محترم ازاری و مالی
باسالم
احتزاهبً ثه استحضبر هیرسبنذ آقبی/خبنن  ............................................دانشجوی رشته  .........................................هقطع  ............................تقبضهبی
استفبده اس هشایبی تخف ف در شهزیه هنذرج در هبده ده ثخشهنبهه فهوق الهذکز را ثزاثهز تبی هذ آههوس و کو تهه هوضهوب ثنهذ  11-1ثخشهنبهه را دارد
خواهشونذ است دستور فزهبئ ذ اقذام قبنونی ثه عول آیذ.
نام و نام ذانوازگی
رئیس واحس
مسیر محترم امور مالی
باسالم
لطفبً ثب رعبیت هفبد ثخشنبهه شوبره  00/219512هورخ  05/10/15ثزرسی و ثه ه شاى  ..............درصهذ تخف هف در شههزیه ن وسهبل اول /دوم سهبل
تحص لی  ..................نبهجزده هنظور گزدد.
نام و نام ذانوازگی
معاون ازاری و مالی

مذارک مورد نیاز جهت تخفیف دو دانشجویی همسمان
دانشگاه آزاد اسالمی:
 -1گواهی اشتغال به تحصیل دانشجوی دوم ( خواهر ،برادر ،همسر)
 -2تصویر کارت دانشجویی دارای اعتبار و یا برگه تثبیت مالی نیمسال
مورد نظر دانشجوی متقاضی تخفیف

 -3تصویر تمام صفحات شناسنامه هر دو دانشجو
 -4تکمیل فرم مربوطه و تحویل به آموزش

معاونت آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحذ صفاشهر

