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  ) در صد قيمت  50

ــادقانه      ــنامه را ص ــن پرسش ــدرج در اي ــات من ــه اطالع ــه كلي ــايم ك ــي نم ــد م ــب                                                       تعه ــا اينجان و ب

كليـه وجـوه دريـافتي را بـا     صحت كامـل تكميـل نمـوده و در صـورتي كـه مطالـب خـالف واقـع در ايـن اطالعـات مشـاهده و اثبـات گـردد              

ــتف       ــق اس ــز ح ــس از آن ني ــايم و پ ــت نم ــاه دانشــجويان پرداخ ــندوق رف ــه ص ــا ب ــوط بصــورت يكج ــاي مرب ــه ه ده از وام و ااحتســاب هزين

  خ  تاري -امضاء دانشجو                                                           
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ــادقانه      ــنامه را ص ــن پرسش ــدرج در اي ــات من ــه اطالع ــه كلي ــايم ك ــي نم ــد م ــب                                                       تعه اينجان

صحت كامـل تكميـل نمـوده و در صـورتي كـه مطالـب خـالف واقـع در ايـن اطالعـات مشـاهده و اثبـات گـردد              

ــتف       ــق اس ــز ح ــس از آن ني ــايم و پ ــت نم ــاه دانشــجويان پرداخ ــندوق رف ــه ص ــا ب ــوط بصــورت يكج ــاي مرب ــه ه احتســاب هزين
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