اطالعیه اهور هبلی هربوط به کلیه رشته هب و کلیه ورودي هب
الف)خسارت های مالی ناشی از انصراف
خَاّطوٌذ است قجل اص ّشگًَِ اقذام آهَصضی ٍ هبلی جذاٍل ،هػَة ّیئت اهٌبء ایي داًطگبُ دسخػَظ مبالغ شهریه سا هغبلعِ
ًوَدُ ٍ اص قَاًیي ٍ خسبستْبیی کِ دسغَست اًػشاف اص تحػیل هطوَل آى خَاّیذ ضذ اعالع کست فشهبییذ .
ضبیبى رکش است اص صهبى تکویل فشهْبی ثجت ًبم ٍ ٍاسیض ضْشیِ تشم یک  ،داًطجَ سبل اٍل هحسَة هی ضَیذ ٍ هطوَل کلیِ
قَاًیي اًػشاف اص تحػیل خَاّیذ ثَد.
داًطجَیبى اًػشافی هَظف ثِ پشداخت جشیوِ ثِ هیضاى  %011شهریه ثابت ترمهای باقیمانده خَاٌّذ ثَد .
دس هَسد داًطجَیبى اًػشافی ضْشیِ ٍاسیضی هستشد ًخَاّذ ضذ.

ب)اطالعيه امور مالی
ثذیٌَسیلِ ثِ اعالع داًطجَیبى دس کلیِ هقبعع تحػیلی ٍ ٍسٍدی ّب ( پزیشفتِ ضذگبى جذیذ ٍ قذین) هی سسبًذ  ،هقتضی است تب
پیص اص تبسیخ اًتخبة ٍاحذ ایٌتشًتی ًسجت ثِ تعییي تکلیف پشًٍذُ حقَقی (سپشدى سفتِ ٍ ضوبًت ّبی الصم) اقذام ًوبیٌذ.
ثذیْی است دس غیش ایٌػَست غفحِ هشثَط ثِ اًتخبة ٍاحذ داًطجَ ثبص ًطذُ ٍ ثبلغجع اهکبى حضَس دس کال س دس س ًیض ٍجَد
ًخَاٌّذ داضت.
ضبیبى رکش است دس صهبى سپشدى ضوبًت اص پزیشفتي هذاسک ًبقع خَدداسی هی ضَد کِ کلیِ هسئَلیت ّبی آى ثِ عْذُ داًطجَ
خَاّذ ثَد.
الف )ساٌّوبی سپشدى سفتِ ٍ ًحَُ تکویل کشدى آى
-ارائه سفته به شرح هببلغ ذيل به تفكیك رشته:

مقطع

مبلغ به ریال
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کارشناسی ارشد
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کارشناسی
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شبيبى ذکر است در صورت انصراف دانشجو  ،هببلغ فوق به عنواى خسبرت هبي هبلی نبشی از انصراف هحسوة هیگردد.

افراد هورد تأيید جهت ضوبنت سفته هب:
عضَ ّئیت علوی داًطگبّْب ثب حکن کبسگضیٌی ٍ آخشیي فیص حقَقیکبسهٌذ سسوی دٍلت ثب حکن کبسگضیٌی ٍ آخشیي فیص حقَقیکسجِ ثب جَاص کست هعتجشهالک دس تبییذ ضبهي ّب تَاًبیی هبلی آًْب ثب تَجِ ثِ فیص حقَقی ٍ جَاص کست هی ثبضذ.
سئواالت هتداول :

 ٍالذیي داًطجَ دس غَست داضتي ضشایظ ضوبًت (کبسهٌذ ثَدى ،کبست ثَدى؛ عضَ ّیئت علوی ثَدى ) هی تَاًٌذضبهيفشصًذضبى ثبضٌذ .
 ضبهي داًطجَ هی تَاًذ داسًذُ ضشکتی تجبسی ثبضذ کِ دس ایٌػَست الصم است هذاسک هطشٍحِ سا ثِ اهَس هبلی تحَیلًوبیذ( .هذاسک  :سٍصًبهِ سسوی ثجت ضشکت ٍ آخشیي تغییشاى آى  ،گشدش هبلی سِ هبِّ آخش ضشکت )

توجه ههن
الف  :ضبهٌیي ثبیذ پطت سفتِ سا دس حضَس کبسضٌب س هبلی اهضبء ًوبیٌذ

.

ة :داًطجَیبًی کِ ثِ ّش دلیل اهکبى حبضش ًوَدى ضبهي یب ضبهٌیي خَد سا ثرشای اهضربء پطرت سرفتِ دس حضرَس هسرئَل اهرَس
حقَقی ًذاسًذ ثبیذ پس اص آًکِ ضبهٌیي پطت سفتِ ّب سا اهضبء کشدًذ ،اقذام ثِ اخز گَاّی اهضبء هحضشی ضربهٌیي اص ًضدیکترشیي
دفتشخبًِ اسٌبد سسوی هحل سکًَت خَد ًوبیٌذ ٍ ّوِ هذاسک سا ثِ هسئَل اهَس حقَقی تحَیل دٌّذ.

*****گواهی اهضب فرم خبصی ندارد*******
تَجِ :جْت تْیِ سفتِ ثِ ثبًک هلی هشاجعِ ًوبییذ.
تَجِ :هالک دس تبییذ ضبهي (ّب) تَاًبیی هبلی آًْب ثب تَجِ ثِ فیص حقَقی یب جَاص کست هی ثبضذ.
ضبهٌیي پطت سفتِ ٍ ضخع داًطجَ سٍی سفتِ سا ثبیذ تکویل ٍ اهضبء ًوبیٌذ .

پشت سفته :
الف – دٍ ًفش ثِ عٌَاى ضبهي ثب قیذ کبهل ًبم  ،ضوبسُ توب س ٍ ًطبًی اهضبء هی کٌٌذ
ة – ضبهٌیي ثبیذ کبسهٌذ سسوی ثبضٌذ یب کبست هعتجش
جّ -شیک اص ضبهٌیي ثبیذ داسای هذاسک صیش ثبضٌذ ٍ ٌّگبم تحَیل سفتِ ّب هذاسکطبى ثبیذ پیَست سفتِ ثبضذ:
دّ -شیک اص ضبهٌیي کپی ضٌبسٌبهِ ٍ کبست هلی
ُ – ضبهي کبسهٌذ سسوی حکن کبسگضیٌی ٍ آخشیي فیص حقَقی
ٍ -ضبهي کبست  :جَاص کست هعتجش

