
 اداره امور رفاهی و خدمات دانشجویی

ریال  400/194/341/83ًفز ٍ بِ هبلغ  7884ػداد 97-98ادارُ اهَر رفاّی ٍ خدهات داًشجَیی درسال تحصیلی

 اًَاع تسْیالت داًشجَیی بِ شزح سیز ثبت ٍ پزداخت ًوَدُ است.

 

 97-1گشارش ػوکزد ادارُ رفاُ 

 ریال 000/570/823/3 ًفز 871 ٍام تحصیلی

 ریال 000/000/676/7 ًفز 492 ٍام هسکي 

 ریال 000/000/842/2 ًفز 658 پزداخت ٍام ضزٍری 

 ریال 000/000/400/1 ًفز 70 ٍام اسدٍاج

 ریال 000/980/874 ًفز145 ٍام شْزیِ

 ریال 000/000/265 ًفز 35 ػتبات ػالیات

 ریال 000/000/240 ًفز 8 96ضزٍری ٍیضُ دکتزی هالبل 

 ریال 000/000/625/2 ًفز 125 طزیك باًک تَسؼِ سِ هاِّ پاییشدکتزی اس 

 ریال000/000/625/2 ًفز 125 دکتزی باًک تَسؼِ سِ هاِّ سهستاى

 ریال 000/000/924/3 ًفز 218 دکتزی کِ اس خَد صٌدٍق ٍام گزفتِ اًد: سِ هاِّ پاییش

 ریال 000/000/792 ًفز 44 سِ هاِّ بْار ٍ تابستاى 96دکتزی جا هاًدُ اس سال 

 ریال 400/331/800 ًفز 396 ٍام تغذیِ جْت شارص کارت داًشجَیاى کن بضاػت

 ریال 000/605/824/2 ًفز 582 ٍام تحصیلی لیست اًتظار در صَرت تأهیي اػتبار

ٍام سِ هاِّ سهستاى دکتزی سِ هاِّ سهستاى کِ تا آخز بْوي 

 هاُ ٍاریش هی گزدد

 ریال 000/000/924/3 ًفز 218

 ریال 000/000/848/7 ًفز 218 دکتزی صٌدٍق

 ریال 000/000/250/5 ًفز 125 دکتزی تَسؼِ

 

  400/486/734/47 4330 جوغ کل ًیوسال اٍل

 ریال

 

 



 

 

 

 97-2گشارش ػوکزد ادارُ رفاُ 

 1522 ٍام تحصیلی

 ًفز

 ریال 000/000/840/6

 481 ٍام هسکي 

 ًفز

 ریال 000/000/721/7

 278 پزداخت ٍام ضزٍری 

 ًفز

 ریال 000/000/820/2

 ریال 000/000/820 ًفز 41 ٍام اسدٍاج

 171 ٍام شْزیِ

 ًفز

 ریال 000/660/096/1

 ریال 000/000/155 ًفز 15 ػتبات ػالیات

 ریال 000/000/730/2 ًفز 91 ضزٍری ٍیضُ دکتزی 

 123 دکتزی اس طزیك باًک تَسؼِ سِ هاِّ بْار ٍ تابستاى

 ًفز

 ریال 000/000/166/5

 238 دکتزی صٌدٍق سِ هاِّ بْار ٍ تابستاى

 ًفز

 ریال 000/000/568/8

 232 ٍام تغذیِ جْت شارص کارت داًشجَیاى کن بضاػت

 ًفز

 ریال 000/048/510

 326 ٍام تحصیلی ضزٍری حَادث غیز هتزلبِ

 ًفز

 ریال 000/000/520/6

 218 دکتزی صٌدٍق

 ًفز

 ریال 000/000/848/7

 125 دکتزی تَسؼِ

 ًفز

 ریال 000/000/250/5

 ریال  000/708/606/35 3518 جوغ کل ًیوسال دٍم

  9997 89-89کل سال تحصیلی  


