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 (وژیه خوارهان)رضایت انهم 
 49 اسفىد   –  راَیبن وًرارديی 

 بسیج داوشجًیی داوشگبٌ آساد اسالمی ياحد تُزان شمبل
 بقیة الله االعظم )عج(بسیج دانشجویی حضرت حوزه 

 گزامی بب سالم : / َمسز پدر ي مبدر 

ی هعٌَی داًشجَیی ساّیبى ًَس بسیج داًشجَیی اسدٍ دسشوب تقبضبی حضَس /ّوسش فشصًذ سسبًذ بِ اطالع هیاحتشاهبً    

 49در ريس جمعٍ مًرخ  شبءا... ، اىخَاّشاى 1334اسدٍی ساّیبى ًَس داًشگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ تْشاى شوبل سا داسًذ. 

اسفىد بٍ پبیبن  44اسفىد بب حزکت اس تُزان آغبس خًاَد شد ي بب بزگشت اس اودیمشک در ريس چُبرشىبٍ 

اطالع ٍ سضبیت خَد سا بببت حضَس ًبهِ،  تکویل سضبیت بب هطبلعِ ًکبت ریل ٍلزا خَاّشوٌذ است  .رسیدخًاَد 

 :فشصًذ/ّوسش خَد دس ایي اسدٍی هعٌَی اعالم فشهبییذ
سفز ایه در ي اطالع يالدیه/َمسز شمب اس شزکت تبئید حضًر  ی وبمٍ بٍ مسئًلیه اردي بٍ مىشلٍ رضبیتایه تکمیل ي تحًیل 

 پذیزد. گًوٍ مسئًلیتی را ومی ، بسیج داوشجًیی َیچاطالعی یب مطبلبٍ يالدیه ي در صًرت َزگًوٍ اظُبر بی است
  ببشذ. یتَهبى ه 50،000هبلغ  34ّضیٌِ سفش ساّیبى ًَس 
  اسدٍ اطالع دّیذ؛بِ هسئَلیي قبل اص سفش  ّشگًَِ بیوبسی خبص سا 

 اًجبم خَاّذ شذ؛« قطبس»بَسیلِ  بِ اًذیوشک ٍ ببصگشت اص اًذیوشک بِ تْشاى حشکت اص تْشاى 
  اًجبم خَاّذ شذ؛« اتَبَس»ّبی شْذا، بَسیلِ  صیبستگبُجببِ جبیی دس هٌطقِ ٍ بیي 
  ًپَشبک هٌبسب ٍ  ،سفشی هلحفِبشای پٌج سٍص سفش )اعن اص  سا، شخصیضشٍسی ٍ ٍسبیل هَسد ًیبص حتوب

 ٍ...( ّوشاُ داشتِ ببشیذ؛ دفتشچِ بیوِ، کفش هٌبسبکبست شٌبسبیی،  ٍ کبست هلی ،گشم
 ًداسی کشدُ ٍ حجن ٍسبیل خَد سا تب حذ اهکبى ٍ بٌب بِ ضشٍست خَد ٍسبیل قیوتیبْوشاُ آٍسدى اص  لطفب

 کبّش دّیذ؛
 

    0336   27   77   057)هسئَل حَصُ بسیج داًشجَیی(       خَاّشاىاسدٍی  ٍ کبسٍاى شوبسُ توبس هسئَل
 0336   65   03   223       شوبسُ توبس هسئَل خَاّشاى

 

 دوببل ومبیید. www.basijutn.irتًاوید اخببر ي جشئیبت سفز را اس طزیق يبگبٌ اطالع رسبوی بسیج داوشجًیی بٍ وشبوی  َمچىیه می
 

 

 

 

 

 

 

دس  /ّوسشمخَد سا جْت حضَس فشصًذم ٍ اطالع سضبیت ................................ ٍلی  ............................... ایٌجبًب 

 داسم. اعالم هی ،بسیج داًشجَیی 1334اسدٍی ساّیبى ًَس 

 .......................................شوبسُ ّوشاُ/ثببت ٍلی/ّوسش 
 .اهضب ٍ تبسیخ      

http://www.basijutn.ir/

