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را صادقانه و با صحت كامل تكميل نموده ام و در صورتيكه خالف آن اثبات گردد مسئولين دانشگاه حق محروميت  اينجانب                                               تعهد مينمايم كه كليه موارد مندرج در اين پرسشنامه

  .مرا از كليه امكانات رفاهي خواهند داشت 

  امضاءدانشجو  
     :آدرس پست الكترونيك                

  :مدارك الزم
  )براساس فرم نمونه موجود(نامه محضري  تعهد*
  كارت ملي ،تصويرتصويرشناسنامه كليه صفحات ، عكسيك قطعه * 
  معاونت دانشجويي و فرهنگي نزد بانك تجارت به نام واحد تغذيه  2692412802فيش واريزي بيمه حوادث به شماره حساب *

  :به شرح ذيل ريال 25000به ازاي هر سال تحصيلي 
  ريال  000/175دكتراي حرفه اي و ندانپزشكي د ريال ،000/100 ودستياريكارشناسي پيوسته ريال ،000/75رشناسي ارشدكارشناسي ناپيوسته و كا  ريال ، 75000كارداني 

  .الزم به ذكر است كليه مدارك فوق بايستي پس ازتكميل به اداره رفاه تحويل گردد*


