مدرییت امور دانشجویی
اطالعیه تمدید ثبت وام وامهای ودیعه مسکه و ازدواج داوشجویان
روزاوه در ویمسال دوم سال تحصیلی 95 -96
تِ اعالع کلیِ داًشجَیاى هحتشم روزانه 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 تا تاسیخ  69/1/31دسخَاست ٍام خَد سا
دس ساهاًِ سواد تِ آدسس  samad.tabrizu.ac.irثثت ًوایٌذ.
 جْت تقاضای ٍاهْای اصدٍاج ،هسکي هجشدیٍ ،دیؼِ هسکي هتاّلی ،ػتثات ػالیات ٍ  ...تایستی در سامانه
سماد (  ) amad.tabrizu.ac.irتقاضای ٍام خَد سا ثثت ٍ هذاسک الصهِ ّش ٍام سا دس سامانه اسکن
ًوایٌذ دسغیشایٌصَست ثثت ٍ تاییذ ٍام دسخَاستی اهکاى پزیش ًخَاّذ تَد.
 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  69/1/31تحویل نمایند (.نمونه فرم سند تعهد محضری و
نمونه فرم گواهی کسر از حقوق در صفحه اول سامانه سماد قابل دریافت است )
 داًشجَیاى هقاعغ تاالتش کِ اصل تؼْذ هحضشی خَد سا تِ داًشگاُ قثلی تحَیل ًوَدُ اًذ تایستی 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.
 داًشجَیاى هقاعغ تاالتش دس صهاى تقاضای ٍام تایستی تا داًشگاُ هقغغ قثل تسویه حساب نموده تاشٌذ .
 افتتاح حساب تشای داًشجَیاى سٍصاًِ دس تاًک تجاست (تشجیحاً دس بانک تجارت شعبه دانشگاه تبریس) تِ ًام
خود دانشجو الضاهی است.
 داًشجَیاى هتاّل هقغغ کاسشٌاسی دس صَست کسة هؼذل کل حداقل  ٍ 39داًشجَیاى هقاعغ تحصیالت
تکویلی دس صَست کسة هؼذل کل حذاقل  71/9تا سقف  3/5برابر سقف هصَب ٍام ٍدیؼِ هسکي هتاّلی
تْشُ هٌذ هی گشدًذ ٍ هثلغ سّي هٌذسج دس اجاسُ ًاهِ ًثایستی اص هثلغ ٍام کوتش تاشذ( .پشداخت ٍام ٍدیؼِ
هسکي هتاّلی تِ داًشجَیاًی کِ دس ًیوسال قثل اص تقاضای ٍام ،هششٍط تَدُ اًذ اهکاى پزیش ًوی تاشذ).
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