پرسشنامه جهت استفاده از تخفيف دو دانشجويي
اينجانب

با تقديم مدارک پيوست به علت دانشجو بودن خودم و

استفاده از تخفيف شهريه نيمسال

سال تحصيلي

تقاضاي

را دارم.

نام و نام خانوادگي:

نام پدر:

رشته :

مقطع:

شماره دانشجويي:

تعداد واحدهاي گذرانده:

تعداد ترم هاي گذرانده

معدل کل:

وضعيت تاهل:

تعداد ترم هاي مشروطي:

نوع شغل:

مبلغ شهريه ترم جاري:

آدرس و تلفن محل سکونت:
تلفن محل کار /:تلفن همراه:
توجه:
-1دانشجوي گرامي ثبت تخفيف در برگه انتخاب واحد متضمن قطعيت در امر تخفيف نمي باشد.
-2چنانچه مدارک در موعد مقرر ارائه نگردد،مسئوليتي متوجه اداره امور دانشجويي نمي باشد.
-3مهلت ارائه مدارک  54روز بعد از ثبت نام مي باشد.
اينجانب ضمن مطالعه دقيق کليه مندرجات اين فرم متعهد مي شوم ظرف مدت  54روز از زمان ثبت
نام نسبت به ارائه مدارک مربوطه اقدام نموده ،در غير اين صورت حق هيچ گونه اعتراض در ارتباط با
لغو شدن تخفيف نخواهم داشت.
امضاء و تاريخ:
در خواست و مدارک دانشجو شامل  -1گواهي اشتغال به تحصيل -2تصوير صفحات اول ودوم شناسنامه هر دو
دانشجو بررسي گرديد و مورد تاييد است،خواهشمند است با تخفيف شهريه فوق طبق ماده 13بخشنامه تخفيف دستور
الزم را صادر فرماييد.
رييس اداره امور دانشجويي دانشکده

معدل ترم قبل:

کميته محترم تخفيف
با توجه به مدارک ارائه شده با توجه به بخشنامه شماره  14/54445مورخ  45/7/5دانشجو به علت
دو/سه/چهار دانشجو بودن ،مشمول

 %تخفيف گرديد.
رئيس دانشکده

دانشجويان واجد شرايط تخفيف دو دانشجويي لطفاً پس از تکميل فرم مربوطه و تهيه
پرينت با در دست داشتن اصل مدارک ذيل به امور دانشجويي دانشکده مربوطه خود
مراجعه نمايند:
-1اصل وکپي شناسنامه طرفين.
-2گواهي اشتغال به تحصيل نفر دوم.
تبصره -1در صورتي که هر دو دانشجو ،دانشجوي واحد تهران جنوب باشند پرينت ثبت
نام و يا انتخاب واحد طرفين کافي است.
تبصره -2خانواده هايي که بيش از دو دانشجو در خانواده دارند ،با ارائه مستندات نفر سوم
مشمول درصد بيشتري از تخفيف مي شوند.
تبصره - 3عدم مشروطي در نيمسال قبل از شرايط استفاده از تخفيف است.
تبصره  -4به دانشجويان مقطع دکترا تخصصي ،تخفيف دو دانشجويي تعلق نمي گيرد.
تبصره -5به دانشجويان ميهمان ،تخفيف دو دانشجويي تعلق نمي گيرد.
اداره کل اموردانشجويي
واحدتهران جنوب

