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 سهمیه اقشار خاص    

 ویژه    خانواده معظم شهدا و ایثارگران                              بورسیه تحصیلي                عالي سازمان ها  ان مدیر 
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 عودت نخواهد شد . عنوانشهریه پرداخت شده به هیچ  هر دلیل و شرایطي از دوره به

 : تاییدیه آخرین مدرك تحصیلي به عهده خود داوطلب مي باشد و موسسه طبق اظهارات این فرم اقدام مي نماید . 3تذكر 

 آن را مي پذیرم.  كلیه مطالب و شرایط موجود در فرم،ین اینجانب.............................................................با مطالعه دقیق ا
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