
 

 

 

 

 

 

           به سواالت ذیل پاسخ بدهید. 

 نخیر  بله  

    آیا شاغل هستید؟  .1

    هستید ؟ آیا سرپرست فامیل .2

     آیا سر پرست دارید ؟ .3

   فامیل تان شاغل است؟آیا سرپرست  .4

   آیا رشته دیگری تحصیل می کنید؟                                      .5

تحصیلی:کدام رشته و کدام موسسه   

سن فرزندکوچک:          سن فرزند بزرگ:          تعداد فرزند:       سن:                      حالت مدنی:      

 فرزندان:    و صنف تعلیمی ل مح

  صنف :                          پرداخت فیس مبلغ)                (          مکتب دولتی:         :مکتب خصوصی

  صنف :                    پرداخت فیس مبلغ)                (          مکتب دولتی:         :مکتب خصوصی

 صنف :                    پرداخت فیس مبلغ)                (          مکتب دولتی:         :مکتب خصوصی

 

  مصروف چه کاری هستید؟اگر شاغل هستید  .6

  تان در ماه چقدر هست؟در آمد  .7

  در آمد تمام فامیل تان در ماه چقدر است؟ .8

  در فامیل تان چند نفر زندگی میکنند؟ .9

مخارج زندگی تان توسط چه کسی تامین میگردد وکدام شغل  .10

 دارد؟
 

اگر کرایه ای است  ست یا شخصی؟ا حویلی تان کرایه ای .11

 چقدرکرایه پرداخت مینمایید؟
 

  فیصد از فیس درسی تان را دارید؟ توانایی پرداخت چند .12

ق چند فیصد کمک هزینه تحصیلی از ازنظرخودتان مستح .13

 صندوق اعانه میباشید؟
       %100       %75          %60          %50           %40          %30 

 

  نمبر تذکره:  سکونت اصلی:  رشته  نام

  شماره تماس :  سکونت فعلی:  صنف  بنت/ ولد

  :مکملآدرس   سمستر  سن
شماره تماس سر 

 پرست:

 

 عکس 

 موسسه تحصیالت عالی وعلوم صحی خصوصی عاطفی

 انجمن دانشجویان عاطفی

 مالی و اداری کمیته

 کمک هزینه تحصیلفورم 



 

 

 ل تصدیق وضعیت اقتصادی توسط وکیل محل: مح

 

   

 محل مهروامضاء وکیل محل

 

 

اقرار می دارم که تمام معلومات درج شده در فورم  --------------------بنت/ ولد  ------------------اینجانب 

 و درست می باشد. حهذا، معلومات صحی

 محل امضاء در خواست کننده                                                                                               

 

 

 خانه پری این فورم ها به معنی تعهد برای پرداخت کمک هزینه تحصیلی تان نیست. 

  فیصدی کمک هزینه تحصیلی از طریق هیئت موظف بعدازبررسی معلومات فورم با درنظرداشت

 معیارات تعیین میگردد.

  70ازکمک هزینه تحصیلی برای محصالنی که اوسط نمرات امتحانات سمسترهای بعدی شان کمتر %

 باشد لغو میگردد.

 .کمک هزینه تحصیلی بصورت نقدی پرداخت نمیگردد 

  درصورتیکه خودرا به موسسه یا انستیتوت دیگری تبدیل نماید، کمک هزینه تحصیلی واپس از شما

 اخذ میگردد.

  تذکره خود را ضمیمه این فورم نموده و فورم مدیریت امور محصلین و مدیریت امتحانات ونتایج را

 خانه پری نماید.نیز 


