
 

 

 دانشگاه تفرش شگاه مرکسییآزما استفاده از خدمات درخواستبرگ 

 ........ضوبرُ.............                

 ......................تبریخ       

 

 

 هشخصات هتقاضی: 
درخَاست    ...ب کذ هلی ..................کذ اقتصبدی........ث ............. سبیزسبسهبى / / هجزی عزح / / ضزکت 4/هٌغقِ داًطگبُ داًطجَ  ..................ایٌجبًت ....... ثذیي ٍسيلِ 

کبّص   یهحزک دستگبُ تٌفس  یخَرًذگ  تيسو اس خغزات ًوًَِ یعَاقت ًبض ِيکل تيهسئَلٍ  دارم /  آًبليش ًوًَِ/ فضبی آسهبیطگبُاستفبدُ اس تجْيشات 

 را هی پذیزم.  تیفزار اضتعبل  تيقبثل  ییپزتَسا یبريسغح َّض
  ....................:تست ................... جْت اًذاسُ گيزی:ًوًَِتعذاد :...................  /کبرگبُ فضبی آسهبیطگبُ : .................دستگبّیًبم تجْيش

 خبعز ًطبى هی گزدد رٍش اًجبم آسهبیص هَرد ًظز هَرد تبیيذ ایٌجبًت هی ثبضذ.

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هتقبضی                    ..............                                                                   ضوبرُ توبس ٍ فکس : ........................

 ٍ تبریخ اهضبء                                       آدرس ایويل : ..............................................................                                                  

 :ی: سرکار خانن / جناب آقا  یهرکس شگاهیکارشناس هحترم آزها

 گزدد.ّوکبری  ( یهزکش طگبُیب )آسهبثِ ضَاثظ ضبع تیثب عٌب .........آقبی .......... جٌبةثب تَجِ ثِ ًيبس سزکبر خبًن / 

 یهزکش طگبُیآسهب رئيس                                                                                                          

 اهضب ٍ تبریخ                                                                                                              

 ...................:ی: سرکار خانن / جناب آقا....................... آزهایشگاه هحترم کارشناس

السم ثب  یّب یًوًَِ  ٍ اعالم اهکبى اًجبم ٍ ّوبٌّگ بفتیٍ در یجْت ثزرس  یثِ پيَست درخَاست هطتز .........آقبی .......... جٌبةثب تَجِ ثِ ًيبس سزکبر خبًن / 

 ارسبل هی گزدد.( یهزکش طگبُیب )آسهبثِ ضَاثظ ضبع تیثب عٌب یهطتز

 یهزکش طگبُیآسهبکبرضٌبس                                                                                                              

 اهضب ٍ تبریخ                                                                                                           

 :ی: سرکار خانن / جناب آقا  یهرکس شگاهیآزهاکارشناس هحترم 
 ........................................................................ٍجَد ًذارد.............ليثِ دل یاحتزاهبً، اهکبى اًجبم خذهبت درخَاست

                                                                          .ٍجَد دارد ........ثب ضزٍط................ یاهکبى اًجبم خذهبت درخَاست احتزاهبً، ٍجَد دارد .        یاهکبى اًجبم خذهبت درخَاست احتزاهبً،

  کٌٌذُ صیآسهبًبم ٍ ًبم خبًَادگی                                                                                                                   

 خیاهضب ٍ تبر                                                                                                                  

 :یاسرکار خانن / جناب آق یگراه یهشتر 
 ثبضذ:ّشیٌِ خذهبت آسهبیطگبّی درخَاست ضذُ ثطزح سیز هی

 درصذ تخفيف اعوبل ضذُ تعزفِ آسهبیص )ریبل( ًَع آسهبیص درخَاست ضذُ ردیف

1    

2    

3    

   جوع کل

   هبلغ قابل پرداخت )بعذ از اعوال تخفیف( 

 هزکشی طگبُیآسهبکبرضٌبس                                                                                                                                  

 یخاهضب ٍ تبر                                                                                                                                                                 

ثِ ضوبرُ ......... ثٌبم توزکش درآهذّبی اختصبصی داًطگبُ تفزش ، ٍاریش ٍ اصل فيص ٍاریشی ............ ثبًک ................ُ حسبة ....هجلغ .......................... ریبل ثِ ضوبر

 گزدیذ.ارسبل  در تبریخ .............. فکس .................. یب ...........................

 هزکشی طگبُیآسهبرئيس  تبیيذ                                      یهزکش طگبُیکبرضٌبس آسهب ذیيتب                          هطتزی ذیيتب

 تسویه حساب:
 ٍ ثزگِ ًتبیج دریبفت ضذ. صَرت پذیزفتاحتزاهب اعالم هی دارد کِ خذهبت  هَرد تقبضبی ایٌجبًت ......................ثِ صَرت کبهل 

 خیاهضب ٍ تبر                                                                                                                            

 

                                                                                   

 


