« مدارك الزم جهت دريافت وام فراغت از تحصيل »
الف :هذاسك الصم جهت اسائه به صنذوق سفاه
 .1كپي شٌاسٌاهِ داًشجَ -كپي كارت هلي داًشجَ(دٍ طرف) – كپي كارت داًشجَيي
 .2تكويل فرم هشخصات فردي طثك ًوًَِ پيَست(فرم ّاي شوارُ ( )3-21-20فرم تعْذ هحضري)
 .3تكويل ٍ ثثت فرم تعْذًاهِ هحضري طثك ًوًَِ پيَست در يكي از دفترخاًِ اسٌاد رسوي كشَر تَسط داًشجَ
ٍ ضاهي
 .4كپي شٌاسٌاهِ ٍ كپي كارت هلي( دٍ طرف) ضاهي
 .5آدرس هحل كار ٍ سكًَت ضاهي تِ صَرت كاهل تا ارائِ كذپستي در فرم ّاي هرتَطِ درج گردد.
ب :هذاسك الصم جهت اسائه به دفتش خانه اسناد سسوي كشوس جهت تعهذناهه هحضشي
 .1كپي شٌاسٌاهِ ٍ كارت هلي داًشجَ
 .2كپي شٌاسٌاهِ ٍ كارت هلي ضاهي
 .3كپي حكن رسوي كارگسيٌي سال 92ضاهي (ضاهي تايذ كارهٌذ رسوي دٍلت تاشذ).
 .4تكويل فرم تعْذًاهِ هحضري در دفترخاًِ اسٌاد رسوي كشَر(فرم شوارُ  -3صفحِ )73
تبصشه ههن :
الف ٍ :ام فراغت از تحصيل جْت ًيوسال اٍل سال 93 -94-2پس از تائيذ ٍ ٍاريس هثلغ ٍام از طريك صٌذٍق رفاُ ٍزارت
علَم ٍ تحميمات تِ حساب شْريِ هٌظَر هي گردد.
ب ٍ :ام فراغت از تحصيل تِ داًشجَياى كارشٌاسي ٍرٍدي  89تِ تعذ  ،كارشٌاسي ًاپيَستِ ٍرٍدي

 91تِ تعذ ٍ

كارشٌاسي ارشذ تعلك هي گيرد.
ج  :ضاهي تايذ كارهٌذ رسوي دٍلت تاشذ(حكن كاركسيٌي شركت ّاي خصَصي ٍ تازًشستِ تاهيي اجتواعي هَرد لثَل
ًوي تاشذ).
د :هثلغ ٍام تراساس هثلغ شْريِ ٍ تصَية كويتِ ٍام تعييي هي گردد.
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تزكش ههن :

دانشجوياني كه قبالً تعهذناهه هحضشي تحويل نووده انذ هلضم به تكويل تعهذناهه هحضشي جذيذ
نوي باشنذ .فقط فشم نوونه  20و  21سا تحويل صنذوق نواينذ .بذيهي است به علت هحذوديت
بودجه وام پس اص تكويل بودجه تخصيصي پشداخت وام قبل اص صهاى هقشس هتوقف خواهذ شذ و
تكويل نوودى هذاسك و تعهذناهه هحضشي هالك پشداخت وام نخواهذ بود.
الصم به ركش است جهت اخز فشم ها به انتشاسات دانشجويي هشاجعه و پس اص تكويل هذاسك به دفتش
صنذوق سفاه دانشجويي تحويل نوائيذ.
صندوق رفاه دانشجويي 93/12/5

