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د.  نسووال كناقامت نامه صدور صدور  ازو  آقاي شيري( 32103498)تماس حاصل نماينددانشگاه قم 

نامه به  بايد جهت دريافتدرصورتيكه نامه توسط دانشگاه قم از پليس ناجا دريافت شده است 

يك روز براي جريمه نشدن همراه با پاسپورت و ويزا در غير اينصورت بايد  دندانشگاه قم مراجعه كن

 د.نبه پليس مراجعه كنمانده به مهلت اتمام يك ماهه 
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