
 

 

 

 

 سالم علیکم

به پیوست تصویر نامه شماره  42/49234/4392/4/09با احترام، پیرو نامه شماره 

تصویب شده  993و  408که در اصالح مصوبات جلسه  4/0899/438949/0/09

است ارسال می گردد.مقتضی است به نحو مطلوب به کلیه مدیران و مسؤولین 

 محترم مدارس ابالغ گردد:

قبل از شروع سال تحصیلی چنانچه دانش آموزی پس از ثبت نام قطعی و  -4

را درصد از شهریه  8منصرف شود معادل  غیردولتیدر مدرسه  از تحصیل

 باید پرداخت نماید.

دانش آموزی پس از شروع سال تحصیلی و قبل از امتحانات نوبت اول اگر  -4

درصد شهریه را  89منصرف شود معادل  دولتیاز تحصیل در مدرسه غیر

 باید بپردازد و پس از امتحانات نوبت اول کل شهریه باید پرداخت گردد.

 

 

 

 

 

 

 باسمه تعالی 

 )ره( محالتی شهیدموسسه فرهنگی آموزشی 

 واحد آموزشی  ..........................
 استرداد شهریه  موضوع:

 

 تاریخ:

 

............. پایه .......... متن بخشنامه ................. ولی دانش آموز .....................اینجانب .............

 را دقیقاً مطالعه نمودم و خود را ملزم به اجرای آن می دانم. 82/55/3121مورخ  351/18523

 نام و نام خانوادگی / امضاء

 9نمون برگ 



 

 

 

 

 سالم علیکم

به پیوست تصویر نامه شماره  42/49234/4392/4/09با احترام، پیرو نامه شماره 

تصویب شده  993و  408که در اصالح مصوبات جلسه  4/0899/438949/0/09

گردد.مقتضی است به نحو مطلوب به کلیه مدیران و مسؤولین است ارسال می 

 محترم مدارس ابالغ گردد:

قبل از شروع سال تحصیلی چنانچه دانش آموزی پس از ثبت نام قطعی و  -4

درصد از شهریه را  8منصرف شود معادل  غیردولتیدر مدرسه  از تحصیل

 باید پرداخت نماید.

ل اگر دانش آموزی پس از شروع سال تحصیلی و قبل از امتحانات نوبت او -4

درصد شهریه را  89منصرف شود معادل  دولتیاز تحصیل در مدرسه غیر

 باید بپردازد و پس از امتحانات نوبت اول کل شهریه باید پرداخت گردد.

 

 

 

 

 

 

 باسمه تعالی 

 )ره( محالتی شهیدموسسه فرهنگی آموزشی 

 .......................... واحد آموزشی 
 موضوع: استرداد شهریه 

 

 تاریخ:

 

............. پایه .......... متن بخشنامه ................. ولی دانش آموز .....................اینجانب .............

 را دقیقاً مطالعه نمودم و خود را ملزم به اجرای آن می دانم. 82/55/3121مورخ  351/18523

 نام و نام خانوادگی / امضاء

 9نمون برگ 



 

 

 

 

 سالم علیکم

به پیوست تصویر نامه شماره  42/49234/4392/4/09با احترام، پیرو نامه شماره 

تصویب شده  993و  408که در اصالح مصوبات جلسه  4/0899/438949/0/09

است ارسال می گردد.مقتضی است به نحو مطلوب به کلیه مدیران و مسؤولین 

 گردد:محترم مدارس ابالغ 

قبل از شروع سال تحصیلی چنانچه دانش آموزی پس از ثبت نام قطعی و  -9

درصد از شهریه را  8منصرف شود معادل  غیردولتیدر مدرسه  از تحصیل

 باید پرداخت نماید.

اگر دانش آموزی پس از شروع سال تحصیلی و قبل از امتحانات نوبت اول  -2

درصد شهریه را  89منصرف شود معادل  دولتیاز تحصیل در مدرسه غیر

 ازد و پس از امتحانات نوبت اول کل شهریه باید پرداخت گردد.باید بپرد

 

 

 

 

 

 

 باسمه تعالی 

 موسسه فرهنگی آموزشی شهرک محالتی

 واحد آموزشی  ..........................
 موضوع: استرداد شهریه 

 

 تاریخ:

 

متن بخشنامه ............. پایه .......... ................. ولی دانش آموز .....................اینجانب .............

 را دقیقاً مطالعه نمودم و خود را ملزم به اجرای آن می دانم. 82/55/3121مورخ  351/18523

 نام و نام خانوادگی / امضاء

 9نمون برگ 



 

 

 

 

 سالم علیکم

به پیوست تصویر نامه شماره  42/49234/4392/4/09با احترام، پیرو نامه شماره 

تصویب شده  993و  408که در اصالح مصوبات جلسه  4/0899/438949/0/09

است ارسال می گردد.مقتضی است به نحو مطلوب به کلیه مدیران و مسؤولین 

 محترم مدارس ابالغ گردد:

تحصیلی قبل از شروع سال چنانچه دانش آموزی پس از ثبت نام قطعی و  -9

درصد از شهریه را  8منصرف شود معادل  غیردولتیدر مدرسه  از تحصیل

 باید پرداخت نماید.

اگر دانش آموزی پس از شروع سال تحصیلی و قبل از امتحانات نوبت اول  -2

درصد شهریه را  89منصرف شود معادل  دولتیاز تحصیل در مدرسه غیر

 باید بپردازد و پس از امتحانات نوبت اول کل شهریه باید پرداخت گردد.

 

 

 

 

 

 

 باسمه تعالی 

 موسسه فرهنگی آموزشی شهرک محالتی

 واحد آموزشی  ..........................
 موضوع: استرداد شهریه 

 

 تاریخ:

 

............. پایه .......... متن بخشنامه ................. ولی دانش آموز .....................اینجانب .............

 و خود را ملزم به اجرای آن می دانم.را دقیقاً مطالعه نمودم  82/55/3121مورخ  351/18523

 نام و نام خانوادگی / امضاء

 9نمون برگ 


