مدرییت امور دانشجویی
اطالعیه تمدید ثبت نام
وامهای دانشجویان روزانه و شبانه
در نیمسال دوم سال تحصیلی 95 -96
تِ اعالع کلیِ داًشجَیاى هحتشم رٍزاًِ ٍ ًَبت دٍم کِ هَفق تِ ثثت ًام ٍاهْا ًشذُ اًذ هی سساًذ تا تَجِ تِ
توذیذ هْلت ثثت ًام ٍاهْا دس ًیوسال دٍم  69-69الصم است ضوي سػایت ًکات ریل اص تاسیخ  59/11/11لغایت
 59/11/29دسخَاست ٍام خَد سا دس ساهاًِ سواد تِ آدسس دس ساهاًِ سواد تِ آدسس samad.tabrizu.ac.ir
ثثت ًوایٌذ.
 داًشجَیاًی کِ تقاضای ٍام تحصیلی ٍ ٍام شْشیِ ًیوسال دٍم سا دس پَستال داًشجَیی صٌذٍق سفاُ
(  )bp.swf.irدس هْلت هقشس ًیوسال دٍم ثثت ًوَدُ اًذ دیگش ًیاص تِ ثثت ًام هجذد ًذارًذ ٍ فقظ تایستی
اصل تعْذ هحضری را باًضوام کپی آخریي حکن کارگسیٌی ضاهي تِ اداسُ سفاُ تحَیل دٌّذ.
 جْت تقاضای ٍاهْای ضشٍسی ،اصدٍاج ،هسکي هجشدیٍ ،دیؼِ هسکي هتاّلی ،ػتثات ػالیات ٍ  ...تایستی در
ساهاًِ سواد (  )samad.tabrizu.ac.irتقاضای ٍام خَد سا ثثت ٍ هذاسک الصهِ ّش ٍام سا دس ساهاًِ
سواد اسکي ًوایٌذ دسغیشایٌصَست ثثت ٍ تاییذ ٍام دسخَاستی اهکاى پزیش ًخَاّذ تَد.
 تؼذ اص اتوام هْلت هقشس توذیذ ثثت ًام ،اهکاى تقاضای ٍام تصَست سیستوی ٍ یا دستی هیسش ًخَاّذ بَد.
 داًشجَیاى هتقاضی ّش ًَع ٍام هی تایست اصل سٌذ تؼْذ هحضشی ٍ کپی آخشیي حکن کاسگضیٌی ضاهي سا تِ
اداسُ سفاُ هذیشیت اهَس داًشجَیی تا تاریخ  59/11/29تحَیل ًوایٌذ.
 داًش جَیاى هقاعغ تاالتش کِ اصل تؼْذ هحضشی خَد سا تِ داًشگاُ قثلی تحَیل ًوَدُ اًذ تایستی کپی اصل
سٌذ تعْذ هحضری ٍ کپی آخشیي حکن کاسگضیٌی ضاهي هقغغ قثلی سا تا دس ًظش گشفتي ششایظ ضاهي هؼتثش
دس قسوت پاییي ًوًَِ پیشٌَیس سٌذ تؼْذ تِ کاسشٌاساى اداسُ سفاُ داًشجَیاى تحَیل ًوایٌذ.
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 داًشجَیاى هقاعغ تاالتش دس صهاى تقاضای ٍام تایستی تا داًشگاُ هقغغ قثل تسَیِ حساب ًوَدُ ٍ فایل
سفاّی آًاى دس پَستال داًشجَیی صٌذٍق سفاُ داسای صذٍس دفتشچِ اقساط ٍ یا صذٍر تسَیِ حساب تَدُ ٍ
فاقذ اقساط هعَقِ ٍ یا جریوِ دیر کرد اقساط تاشٌذ دسغیش ایٌصَست ٍام دسخَاستی تأییذ ًخَاّذ شذ.
 افتتاح حساب تشای داًشجَیاى سٍصاًِ دس تاًک تجاست (تشجیحاً دس باًک تجارت شعبِ داًشگاُ تبریس) تِ ًام
خَد داًشجَ الضاهی است .داًشجَیاى شثاًِ ًیاصی تِ افتتاح شواسُ حساب تاًکی ًذارًذ.
ٍ ام شْشیِ پشداختی داًشجَیاى ًَتت دٍم هشوَل  %4کارهسد ساالًِ اص صهاى دسیافت اٍلیي ٍام تا صهاى فاسؽ
التحصیلی تَدُ ٍٍام دسخَاستی تِ حساب داًشگاُ ٍاسیض شذُ ٍ تاتت تذّی شْشیِ داًشجَهحسـَب هی گشدد.
 داًشجَیاى ًَتت دٍم شاّذ ،فشصًذ ٍ ّوسش آصادُ ٍ جاًثاص  %59تِ تاال ،کِ تِ تأییذ اداسُ شاّذ ٍ ایثاسگش داًشگاُ
سسیذُ هشوَل پشداخت شْشیِ ًوی باشٌذ ٍ ًبایستی جْت دسخَاست ٍام اقذام ًوایٌذ.
 دس صَست داشتي سٌذ تؼْذ هحضشی تا ضاهي هؼتثش کلیِ ٍاهْای صٌذٍق سفاُ داًشجَیاى دس صَست تسَیِ
حساب تا  5هاُ بعذ اص تاسیخ فاسؽ التحصیلی ،تصَست  00هاِّ اقساط بٌذی هی شَد بجس ٍام ٍدیعِ هسکي
هتأّلی کِ اقساط تٌذی ًشذُ ٍ قثل اص تسَیِ حساب یکجا اخز هی گشدد.
 داًشجَیاى هتاّل هقغغ کاسشٌاسی دس صَست کسة هؼذل کل حذاقل  ٍ 10داًشجَیاى هقاعغ تحصیالت
تکویلی دس صَست کسة هؼذل کل حذاقل  71/9تا سقف  1/9برابر سقف هصَب ٍام ٍدیؼِ هسکي هتاّلی
تْشُ هٌذ هی گشدًذ .پشداخت ٍام ٍدیؼِ هسکي هتاّلی تِ داًشجَیاًی کِ دس ًیوسال قثل اص تقاضای ٍام،
هششٍط تَدُ اًذ اهکاى پزیش ًوی تاشذ.
 پشداخت ٍام اصدٍاج تِ داًشجَیاى ًَتت دٍم فشصًذاى شْیذ ٍ جاًثاصاى باالی  90درصذ ٍ آصادگاى داًشگاّْای
دٍلتی کِ دس حیي تحصیل تاّل اختیاس ًوایٌذ ،تالهاًغ است.
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