اطالعیه ثبت وام داوشجویان پزدیس بیه الملل
ضمه عزض تبزیک بٍ پذیزفتٍ شدگان آسمًن سزاسزی سال تحصیلی  79-79در رشتٍ َای تحصیلی پزدیس بیه الملل  ،السم است داوشجًیان
محتزم ضمه تًجٍ بٍ شزایط ثبت وام داوشجًیان پزدیس وسبت بٍ آمادٌ ومًدن مدارک کامل در ريس ثبت وام اقدام ومایىد .
سمان و مکان ثبت وام حضوری:

شٌثِ ٍ یکشٌثِ  2 ٍ 1هْسهاُ  1396تِ آدزس کیلَهتسچْاز جادُ گسگاى -سازی ،اتتدای جادُ شصت کال -هجوَعِ آهَششی هسحَم
فلسفی تلفي - 31732433431 :کدپستی 49341-74515
مدارک موردویاس بزای ثبت وام

 اصل (گَاّی) هدزک دیپلن ٍ تصَیس آى.
 اصل (گَاّی) دٍزُ یکسالِ هدزک پیش داًشگاّی ٍ دٍ تسگ تصَیس آى.
 اصل هدازک تحصیلی دٍ سال ها قثل دیپلن ٍ دٍ تسگ تصَیس آى.
 زیصًوسات سِ سال دتیسستاى.
 تأییدیِ دیپلن ٍ تأییدیِ پیش داًشگاّی.
 اصل شٌاسٌاهِ ٍ دٍ تسگ تصَیس اش توام صفحات آى.
 اصل کازت هلی ٍ دٍتسگ تصَیس آى.
 شش قطعِ عکس(پسسٌلی)  3*4تسای خاًوْا ٍ 12قطعِ تسای آقایاى تْیِ شدُ دز سال جازی.
 هدزکی کِ ٍضعیت ًظام ٍظیفِ آقایاى زا ًشاى دّد.
مبالغ علی الحساب شهزیه داوشجویان پزدیس بیه الملل

داًشجَیاى جدید الَزٍد پصشکی ٍ دًداًپصشکی ( ٍزٍدی هْس  : ) 96مبلغ ديیست میلیًن ریال تسای زشتِ پصشکی ٍ هثلغ ديیست
ي بیست میلیًن ریال تسای زشتِ دًداًپصشکی تصَزت علی الحساب تسای ًیوسال اٍل ٍ دٍم سال تحصیلی  96 – 97هی تاشد
داًشجَیاى جدید الَزٍد ( ٍزٍدی  ) 96هقطع کازشٌاسی  :مبلغ وًد ي پىج میلیًن ریال تِ صَزت علی الحساب تسای ًیوسال اٍل ٍ
دٍم سال تحصیلی 96 - 97
داًشجَیاى جدید الَزٍد ( ٍزٍدی  ) 96هقطع کازشٌاسی ازشد  :مبلغ یکصدي بیست میلیًن ریال تصَزت علی الحساب تسای
ًیوسال اٍل ٍ دٍم سال تحصیلی 96 – 97
شوازُ حساب جْت ٍازیص علی الحساب شْسیِ  :حساب سیثا تاًک هلی تشوازُ ٍ ( 2178444715339ازیص شْسیِ تِ صَزت حضَزی
تا دستگاُ کازت خَاى دز هحل ثثت ًام اهکاى پریس هی تاشد)
مبالغ سفته مورد ویاس جهت ثبت وام داوشجویان جدید الورود
زشتِ ّای دکتسی عوَهی پصشکی ٍ دًداًپصشکی هثلغ  533هیلیَى زیال
زشتِ ّای کازشٌاسی ازشد ٍ کازشٌاسی هثلغ  233هیلیَى زیال
تذکز  :الشم است سفتِ ّا تَسط دٍ ضاهي اهضاء شدُ ٍ هدازک شٌاسایی ضاهٌیي اش جولِ تصَیس شٌاسٌاهِ ٍ کازت هلی تِ ّوساُ فسم تکویل شدُ ضواًتٌاهِ (
فسم ذیل) دز ٌّگام ثثت ًام تحَیل گسدد.
تذکز  : 2الشم است تسای ضاهي کازهٌد اصل ٍ کپی حکن حقَقی ٍ تسای کسثِ اصل ٍ کپی جَاش کسة ازائِ گسدد

تذکز  ،:شزوع کالسها بال فاصله پس اس اوجام مزاحل ثبت وام می باشد

