
 تر موزون دنیایی سازمان                      
 

 مالی  پشتیبانی درخواست نامه پرسش

 
 خواهند شرایط واجد کنندگانی درخواست .کنید تکمیل کننده درخواست معرفی برای را زیر فرم است خواهشمند

 اهداف به کننده  درخواست یابی دست در تر   موزون دنیایی کمک -۲ .باشند اموزش و مدرسه سن در -۱ :که بود

 .گردد مند بهره شیوه بهترین به استعدادش از وی که کند یاری و نموده ایفا  حیاتی نقشی اش تحصیلی

 

 کننده  درخواست مشخصات

   :خانوادگی نام و نام

  زن    مرد  ت:  جنسی                     د:تول تاریخ

 : کننده درخواست درسآ

      ور:کش                 ر:شه             ن: شهرستا           ن: استا                          

 ……………….  ي:طرارض ا تلفن.………….……… ه:شمار .………   ر:شه کد         ر:کشو کد   : تماس تلفن

 ………………………………………….…… ي:الکترونیک پست درسآ

 ……………………………………….……  ا:شم با تماس روش بهترین

 

 خانواده مشخصات

 :  ه کنند درخواست قیم / والدین خانوادگی نام و نام

                                  ن: والدی   لشغ                                 : نوالدی تحصیلی وضعیت

 دوست؟ /خویشاوند با یا و یکی با گند، می زندگی خود والدین دوی هر با کننده درخواست یاآ

..………………………………………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………………………………………… 

 پدربزرگ، و مادر مثال طور ه)ب دارد مددجو با نسبتی چه کند؟ می زندگی کسی چه با است، یتیم کننده درخواست اگر

 (خانه یتیم عمه،

  

..………………………………………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………………………………………… 

 



  است؟ چقدر کدام هر سن تعدادشان؟ چه کنند؟ می زندگی کننده درخواست فرد با ها برادر و خواهر یاآ

..................................................................................................................................................... 

..………………………………………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………………………………………… 

 مقطعی؟ چه در تفکیک به کدام هر است، مثبت جواب اگر  هستند؟ تحصیل مشغول ادرهابر و خواهرها از یک هیچ یاآ

 هستند؟  مشغول کاری چه  به اند کرده تحصیل ترک اگر

...................................................................................................................................................... 

..………………………………………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………………………………………… 

..………………………………………………………………………………………………… 

  شده  فوت والدین بیمار، والدین مثال طور به دهید، شرح برد، می بسر ای ویژه شرایط در خانواده اگر

....................................................................................................................................................... 

..………………………………………………………………………………………………… 

 تحصیلی  پیشینه 

 معدل؟ خرینآ  سالی؟ چه در است مثبت جواب اگر است؟ تحصیل حال در کننده خواست در یاآ

 ...................................................................................................................................................... 

    ه:مدرس نام

                     ر: کشو ..…………پستی کد           : شهرستان             : شهر           : استان : مدرسه درسآ

 ………………………………………………………………………………… ه:مدرس در مشاور نام

    (ماه)تحصیلی  سال پایان           (ماه) تحصیلی سال شروع

   ؟ ای رشته چه در کند، می تحصیل دانشگاه یا و دبیرستان در اموز دانش اگر

 

 حمایت  یاتئجز

  (مدرسه به مد آو رفت هزینه کتاب، شهریه، مثال، طور به) دارد؟ نیاز حمایتی نوع چه به کننده خواست در

...................................................................................................................................................... 

..………………………………………………………………………………………………… 



 است؟ شده تامین چگونه اش تحصیل مخارج کنون تا است، تحصیل حال در کننده درخواست اگر

....................................................................................................................................................... 

..………………………………………………………………………………………………… 

 . دهید توضیح لطفا است مثبت جواب اگر کند؟ می دریافت جایی از مالی کمک کننده درخواست حاضر حال در یاآ

  (شد نخواهد سازمان از جو مدد تقاضای شدن رد باعث لزوما دیگر، منبع از یارانه گرفتن ه:توج)

....................................................................................................................................................... 

..………………………………………………………………………………………………… 

 د.کنی پر کننده درخواست های نیاز به توجه با را زیر جدول است خواهشمند ز:نیا مورد های یت حما

 قرار بررسی و بحث مورد الکترونیکی پست یا و تلفنی تماس با سپس و  بررسی ها هزینه جزییات

 .گرفت خواهد

 ساالنه؟  یا و است ماهانه هزینه ایا که این و شود، قید نیاز مورد مقدار هزینه، هر برای

 .شود  قید پول واحد اول ردیف در

 اير  واحد پول:

  سال         ماه        شهریه

  سال         ماه        هزینه كتاب / لوازم التحریر 

  سال         ماه        دیگر هزینه ها )تشریح كنید( 

   سال         ماه        جمع هزینه ها

 

 سازمان  نماینده مشخصات

     ه:نمایند خانوادگی نام و نام

 ..………………………………………………………… ه(شمار) (شهر کد) (کشور  ه: )نمایند تلفن شماره

    ه(شمار ) (شهر کد) (کشور کد) :نماینده جایگزین تلفن شماره

   ي:الکترونیک پست درسآ

 کند؟ کمک موزآ دانش این به باید تر موزون دنیایی سازمان کنید می فکر چرا دهید توضیح لطفا

 

 

 

  ه:پرسشنام ارسال تاریخ


