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 نکات قابل توجه:

( 77240460 -2436قبل اس انجام مزاحل ثبت نام و واریش وجه، ظزفیت باقیمانده را به صورت تلفنی ) -

 بزرسی نمایید.

 همسز، فزسندان، پدر و مادر می توانند به عنوان همزاه ثبت نام شوند. -

  16:00/ ساعت  1394 آبان 26مهلت تحویل فزم ثبت نام و پزداخت هشینه: سه شنبه  -

 تومان( می باشد. 35000)سی و پنج هشار تومانبزای هز نفز اساتید هشینه سفز  -

 تومان( می باشد. 25000)بیست و پنج هشار تومانبزای هز نفز کارمندان هشینه سفز  -

  6104337250086251و یا شماره کارت  2100946421واریش کل هشینه به شماره حساب 

 شکوریبانک ملت/ محمد 

خزداد/ طبقه سوم/  15تحویل فزم تکمیل شده ثبت نام و فیش واریشی به صورت حضوری )ساختمان  -

مدیزیت ارتباطات فزهنگی و اجتماعی( و یا ارسال تصویز فزم تکمیل شده ثبت نام و فیش واریشی به 

 ه قطعی ثبت نام به صورت تلفنی.و دریافت تأییدی csc@iust.irپست الکتزونیکی 

رایگان خواهد  ،سال در صورت عدم استفاده اس صندلی اتوبوس و صزف غذا 3ثبت نام بزای فزسندان سیز  -

 بود.

نسبت به ثبت نام همزاه با واریش وجه اولویت با همکارانی است که به دلیل محدویت ظزفیت ثبت نام،  -

 اقدام نمایند.
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 هتقاضیهشخصات 

 

 هشخصات ّوراّاى

 سال( 3) باالی ًاّار سال3سیز  ًسبت با هتقاضی کذهلی ًام خاًَادگی ًام ردیف

1 

    

 

   چلو جوجه کباب

   چلوکباب کوبیده

  سرشک پلو با مزغ

 خوراک مزغ       

8 

    

 

   چلو جوجه کباب

   چلوکباب کوبیده

  سرشک پلو با مزغ

 خوراک مزغ       

3 

    

 

   چلو جوجه کباب

   چلوکباب کوبیده

  سرشک پلو با مزغ

 خوراک مزغ       

 

                                                                 

 

 ًام ًام خاًَادگی کذ هلی هحل خذهت تلفي ّوراُ ًاّار  

   چلو جوجه کباب

   چلوکباب کوبیده

  سرشک پلو با مزغ

        خوراک مزغ

     

                                                    ء                                                                                                    اهضا

 تاریخ

 

 کارهٌذاى       اساتیذ 

 خیر               گرٍّی حرم شٌاسی شرکت هی ًواییذ؟                          بلِ آیا  در برًاهِ -


