مذارک مًرد ویاس جُت اخذ يام تامیه شُزیٍ میان مذت( :یکسالِ)
داًشجَیاًی ٍاجذ ششایظ صیش هی تَاًٌذ دس اتتذای ّش تشم تقاضای ٍام خَد سا تِ صٌذٍق سفاُ ٍاحذ تحَیل ًوایٌذ.
شزایظ يمذارک السم جُت اخذ يام داوشجًیی:

 -1داًشجَهششٍط ًثاشذ (حذاکثشیک تشم هششٍعی) ،داشتي حذاقل ٍ 11احذ دسسی دس تشم جاسی.
 -1تسَیِ اقساط هعَقِ.
 -3دسیافت ٍ تکویل فشهْای دسخَاست ٍام تَسظ داًشجَ ٍ ضاهي -حضَس داًشجَ ٍ ضاهي تشای اهضاء دس هحل صٌذٍق
سفاُ داًشجَیاى الضاهی است.
 -4تصَیشکاست داًشجَیی ٍ اًتخاب ٍاحذ تشم جاسی.
 -5اصل شٌاسٌاهِ ٍ کاست هلی داًشجَ ٍ ضاهي تِ ّوشاُ یک ًسخِ اص تصَیش کاست هلی ایشاى.
 -6ضاهي تایذ کاسهٌذ سسوی ،یا پیواًی اداسات ٍساصهاى ّای دٍلتی ٍ ًْادّای عوَهی ،تاصًشستِ یا هستوشی تگیش دائن ٍیا
کاسة تا هجَص کسة تاشذ.
 -7تصَیش آخشیي حکن کاسگضیٌی ٍ فیش حقَقی کاسهٌذ ٍ یا جَاص کسة کاسة ّوشاُ تا یک ًسخِ کپی اص آى.
یک فقشُ چک حقَقی اص ضاهي تویضاى %111اصل ٍام .
چىاوچٍ چک متعلق تٍ يام گیزوذٌ تاشذ ،پشت چک تًسظ ضامه ي در صًرتی کٍ چک متعلق تٍ ضامه است پشت چک
تًسظ داوشجً امضاء گزدد( .مشخصات داوشجً ي صاحة حساب تٍ َمزاٌ شمارٌ تلفه پشت چک وًشتٍ شًد).

 -8دس صَست عذم اسائِ چک حقَقی تَسظ ضاهي یا داًشجَ ،هی تَاى تا تْیِ سفتِ اص تاًک هلی تِ هثلغ  %111اصل ٍام اقذام
تِ اخز ٍام ًوَد.
ضوٌا سفتِ تَسظ هتعْذ( داًشجَ) تکویل ٍ اهضاء ٍ پشت سفتِ تَسظ ضاهي دس هحل صٌذٍق سفاُ داًشجَیاى اهضا
گشدد ( دٍ اهضاء تِ ّوشاُ اثش اًگشت).
 -9تاص پشداخت ٍام هیاى هذت حذاکثش  11هاِّ هی تاشذ.
وحًٌ پزداخت اقساط:

 -1داًشجَ هی تایست اقساط خَد سا هاّیاًِ پشداخت دس یکی اص شعة تاًک هلی تا ثثت شٌاسِ ،پشداخت ًوایذ.
 -1دسصَستی کِ حذاکثش  3قسظ پشداخت ًگشدد ،چک ضواًت تِ تاًک اسسال خَاّذ شذ.
تَجِ :دس صَست عذم اهکاى هشاجعِ ضاهي داًشجَیاى تِ ٍاحذ ساهْشهض؛ ضاهي جْت ثثت اهضاء هی تَاًذ فشم ّا ٍ هذاسک هشتَعِ
سا تِ صٌذٍق سفاُ داًشجَیاى داًشگاُ آصاد اسالهی شْشستاى هحل سکًَت خَد اسائِ ٍ پس اص کسة تاییذیِ هوَْس تِ هْش ٍ اهضاء
سئیس صٌذٍق ٍاحذ هزکَس ًسثت تِ اخز ٍام اقذام ًوایذ.

هذاسک الصم جْت ٍام کَتاُ هذت تاهیي شْشیِ (تذٍى ضاهي):
-1تکویل فشم ٍام تاهیي شْشیِ
-1کپی شٌاسٌاهِ ٍ کاست هلی داًشجَ
قاتل رکش است پشداخت ٍام تاهیي شْشیِ کَتاُ هذت عی  5قسظ هی تاشذ.

