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ثَدجِ 

 ضذُ  تصَیت

           

           

  توضیحبت:
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 تعهذنبمه

 .است غیزقبًًَی دستی ٍجِ دریبفت ٍ ّب تَسط داًطجَیبى پزداخت گزدد کالس% ّشیٌِ 50 .فقط اس طزیق سبیت صَرت پذیزد ٍ ٍاریش ّشیٌِ ًبم در کالس ثجت .1

 ّب ارائِ گزدد. ّب اس طزیق فزم گشارش هسئَل هحل تطکیل کالس تبییذ ثزگشاری کالس ًفز ثبضذ. 10ًبهی در کالس  حذاقل تعذاد ثجت .2

 هَرد تبییذ است.الشحوِ هذرس فقط اس طزیق ٍاریش ثِ حسبة ضخص ٍ ثب ارائِ فیص ٍاریشی  حق .3

  .است ّبی قجلی ثزًبهِ ّبی ثعذی هٌَط ثِ ارائِ گشارش صذٍر هجَس ثزای ثزًبهِ .گشارش هکتَة ٍ هستٌذ ارائِ گزدد ،ثعذ اس اتوبم دٍرُ .4

  الشاهیست.ّب  در ثزگشاری کالساخالقی قَاًیي داًطگبُ ٍ هٌطَر رعبیت  .5

 .الشاهیست ًْبیی تسَیِ جْت / اردٍثزًبهِ اتوبم اس پس رٍس 10 حذاکثز هثجتِ اسٌبد ارائِ .6

 .گزدد هی فزم اثطبل ثبعث فزم ضذى هخذٍش ٍ خَردگی قلن .7

 ّبی قجلی دارای اهتیبس است. حسي سبثقِ در اجزای ثزًبهِ .8

 :مهر و امضب:      _________تمبس شمبره ___________نبم دبیر کبنون:          امضب: _________ شمبره تمبس____________نبم  مسئول برگساری        

 استعالمبت:

  ثذّکبر  □درحبل تسَیِ   □کبهلحسبة  تسَیِ     مبلی:کبرشنبس□            

 خیز  □ثلِ      هبی قبلی: ارائه گسارشبت برنبمه□ 

                                       

 امضبء .قببل پرداخت می ببشذ _____________ریبل از ردیف بودجه _________________مبلغ درصذ به  ____ هب کبرشنبس کبنون

 امضبءمذیر امور فرهنگی    موافقت می گردد. ______________ریبل بب شرایط  ______________جهت برنبمه فوق بب  مبلغ  امور مبلی

        

 -----------تبریخ:

 جذول مشخصبت برنبمه -الف

 هب و هسینه درخواستی جذول  برنبمه -ة

 هبی آموزشی جذول  مبلی دوره -ج

 جذول  واریسی در سبیت -د


