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 ًَع ایثاسگشی:  

 خاًَادُ شْیذ
 

 ًسثت :

 

 

 جاًثاصخاًَادُ 
 

 ًسثت :

دسصذ ..............................  
 

    سصهٌذُ خاًَادُ

 

 ًسثت :

 هذت تِ هاُ :
 

 اسشاءخاًَادُ 
 

 ًسثت :

 هذت تِ هاُ :

 

 

 ّیچىذام
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تعْذ هی ًواین وِ ولیِ  هطالة هٌذسج دس فشم فَق سا تا آگاّی واهل                           تِ شواسُ داًشجَیی                                             ایٌجاًة داًشجَ             

 تىویل ًوَدُ ام . دس صَست عذم صحت اطالعات اسائِ شذُ توام عَالة آى سا هی پزیشم . 

 اهضاء داًشجَ                                      

اصآًجا وِ ٍاگزاسی خَاتگاُ طثك دستَسالعول هصَب شَسای داًشگاُ تش اساس اهتیاص تٌذی هی تاشذ اسىاى ایٌجاًة دس خَاتگاُ تِ صَست  :تعْذ

  تاشن .هَلت تَدُ ٍ دس صَست ًذاشتي اهتیاص وافی ّش صهاى وِ اداسُ اهَس خَاتگاّْا اعالم ًوایذ هلضم تِ تشن خَاتگاُ هی 
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