
 

 می کىد: ارایٍ اوجمه فارغ التحصیالن داوشگاٌ صىعتی شریف

 29ماٌ آبان 62تا BIG 62 دبی   ومایشگاٌ صىعت ساختمانتًر 



 

 

   شرح عىًان

    BIG ثسرگتریي ًوبیشگبُ صٌعت سبذتوبى ذبٍرهیبًِ جاذبٍ َا

    (قشن ایر َّاپیوب )ایراى ایر یب سفسيسیلٍ 

   ،  اقبهت ّر شتثب  صجحبًٍِعدُ  غرا ي پریسایی

   )دسترسی آسبى ثِ هترٍ(ستاره  5 ّتل تبج پبالسیب   ستبرُ 4 رٍتبًب ریوبلّتل   اقامت

   تراًسفر فرٍدگبّی ّوبٌّگی ثیوِ سفر ٍ سایس خدمات

    ت ٍ یب اقبهت کوتر ثِ درذَاستش3رٍز ٍ 4 مدت بسوامٍ

 

      بساي َزیىٍ

 2اتاق  وفس َس

 وفسٌ

 ، تراًسفر فرٍدگبّی،، ّتل، صجحبًِ ،ٍیسای عبدی ثلیطشبهل:هجلػ ثجت ًبم 

   د.                          ثِ شرح زیر ذَاّد ثَ
 

 هجلػ )ریبل( شرایط ثجت ًبم کٌٌدُ

ٍ اًجوي حقیقی ٍ حقَقی عضبی ثرای ا

 ّوراّبًشبى

009،519111 

 

  

 

 

 

تازیخ ي محل 

 حسكت

 .ریبل از هجلػ کسر هی گردد 0،052،222*ثبثت ّرشت اقبهت کوتر هجلػ 

 ریبل ثِ هجلػ فَق افسٍدُ هی شَد . 0،022،222ثبثت ٍیسای فَری   * *

ریبل ثِ ّر شت اقبهت  0،052،222ثبثت اتبق تک ًفرُ هجلػ  *  * *

 اضبفِ هی گردد.
 

 

 ایران ایر  شت از دثی 8ثرگشت   8:22م حرکت صجح فرٍدگبُ اهب

 

  

    

یب عضَ  اًجويحقیقی یب حقَقی از اعضبی ثجت ًبم کٌٌدُ اصلی ثبیستی  شسایط ثبت وام

ّیئت علوی داًشگبُ صٌعتی شریف ثبشد ٍلی ثرای ّوراّبى هحدٍدیتی 

 ٍجَد ًدارد.

  

مُلت ي وحًٌ 

 ثبت وام

هحل کبر ٍ  پبسپَرت(رًگی ٍ ارسبل کپی )اسکي ٍاریس ٍجِ ثجت ًبم  .0

   آثبى هبُ 09هَرخ  شٌجِ  دٍرٍز تب پبیبى ٍقت اداری سوت 

 04سبعت ثِ ّوراُ فیش ٍاریسی تب  ثبت وامارسبل فرم تکویل شدُ  .2

 .هبُ هی ثبشد آثبى  09شٌجِ  دٍرٍز 

   اًجوي ثِ دفترتوبس تلفٌی  ثبدریبفت تبیید ثجت ًبم  .3

  

https://docs.google.com/forms/d/1AoNRRRs0z7TqoRtf9-O8RyAgxaowbrPsW8gauYtv9nk/viewform?sid&c=0&w=1&token&usp=mail_form_link


ًکتِ هْن: ثب تَجِ ثِ اهکبى پر شدى ظرفیت قجل از هَعد، اٍلَیت ثجت ًبم 

 ثِ ترتیت زهبى ثجت ًبم ) تبرید ٍ سبعت( ذَاّد ثَد.

 در صَرت تکویل ظرفیت، هجلػ ٍاریسی ثِ صَرت کبهل هسترد ذَاّد شد.

 

 كازتشمازٌ 

 باوكی:

 
ًبم ٍ ًَع 

 حسبة
 فبرغ التحصیالى کبرت ثبًک هلت ثِ ًبم اًجوي

شوبرُ 

 کبرت
6024337772275300 

 

  

    
    

   اًجوي فبرغ التحصیالى داًشگبُ صٌعتی شریف كىىدٌ:  ازایٍ

 اوجمه فازغ التحصیالن داوشگاٌ صىعتی شسیف

 دفتس مسكزي اوجمه

 . لطفا تماس حاصل فرمایید  62161196962يیا  کمیتٍ گردشگری 110داخلی  -22608026تلفه: 

 info@alum.sharif.eduي  b.sadri@engineer.comپاسپًزت دز اسسع يقت بٍ اسكه زوگی ایمیل 

 1111313303پیامك: 

www.alumsharif.org 
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