فرم درخواست تخفیف شهریه دانشکذه فنی و حرفهای سما سیاهکل

وام ي وام خاوًادگی داوطجً:

رضتٍ تحصیلی:

ضمارٌ داوطجً:

مقطع تحصیلی:کارداوی
ضرایط اعطای تخفیف ضُریٍ:
هادُ  :4تخفیف ضْشیِ کاسکٌاى داًطگاُ آصاد اسالهی

هادُ :11تطَیق داًطجَیاى عضَ باضگاُ پژٍّطگشاى جَاى

هادُ :5تخفیف ضْشیِ خاًَادُ کاسکٌاى ٍ اعضای ّیات علوی

هادُ :11تخفیف ضْشیِ داًطجَیاى داسای عٌاٍیي علوی

هادُ :6تخفیف ضْشیِ داًطجَیاى هوتاص علوی

هادُ :11تخفیف ضْشیِ خاًَادُ ّای بیص اص  1داًطجَ دس داًطگاُ آصاد ٍ سوا

هادُ  :7تخفیف ضْشیِ ًفشات بشتش آصهَى سشاسشی

هادُ  :14داًطجَیاى داسای طشح ّای کاس آفشییٌی ٍ اضتغال صایی

هادُ :8تخفیف ضْشیِ داًطجَیاى هوتاص ٍسصضی

هادُ  : 15بیواسی خاظ

هادُ  :9تخفیف ضْشیِ داًطجَیاى قاسی ٍ حافظ قشآى کشین

هادُ :16داًطجَیاى کن دس آهذ

هادُ :11تخفیف ضْشیِ ًفشات بشتش هسابقات فشٌّگی ٍ ٌّشی

هادُ  :17داًطجَیاى تحت پَضص کویتِ اهذاد ٍ ساصهاى بْضیستی

الف* در صًرت اوتخاب مادٌ  ، 31ارائٍ گًاَی اضتغال بٍ تحصیل داوطجًی دیگر ،بٍ َمراٌ تصًیر صفحٍ ايل ي ديم ضىاسىامٍ پذر یا َمسر السامی است
ب * آیا پذس دس قیذ حیات هی باضذ؟ بلی

خیش

اگش پاسخ هٌفی است اسائِ تصَیش بشابش با اصل ضذُ گَاّی فَت اص طشیق هشاجع قاًًَی الضاهی است.
اگش پاسخ هثبت است هَاسد ریل تکویل فشهاییذ.
ج  :وام پذر:

ضغل:

میسان در آمذ ماَاوٍ:

تعذاد افراد تحت تکفل:

ج : 3-3-اگر پذرتان کارمىذ است ،ارائٍ تصًیر آخریه فیص حقًقی السامی است
ج : 3-2-اگر پذرتان فاقذ کار اداری یا ديلتی است ارائٍ گًاَی مبىی بر مطخص بًدن در آمذ ماَاوٍ السامی است
اهضا داًطجَ ٍ ٍ تاسیخ

تاییذیٍ آمًزش:
وظریٍ کمیسیًن تخفیفات:

ٍضیعیت تحصیلی داًطجَ هزکَس بِ ضشح ریل اعالم هیگشدد:
داًطجَ تشم اٍل

با اعطای......................دسصذ تخفیف اص

داًطجَ تشم دٍم ٍ باال تش

آیا داًطجَ هزکَس هطشٍط است ؟ بلی

کل ضْشیِ

خیش

هعذل داًطجَ دس تشم قبل:

ضْشیِ ثابت

ضْشیِ هتغیش

هَافقت هیگشدد
اهضای هذیش آهَصش

مذیر داوطجًیی

مذیر اداری

مذیر مالی

رئیس داوطکذٌ

رئیس داوطکذٌ

سماالَیجان

سما سیاَکل

