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« تعُـذ وامٍ ايليـاء »
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..................................تزم.......................................اػالم هي دارم فزسًذم هي تَاًذ در رٍسّبي تؼطيل
رسوي يب آخز ّفتِ ثب رػبيت هقزرات سنًَت در پبًسيَى ٍ صالحذيذ هسئَليي پبًسيَى ثِ هٌشل
اقَام يب ثستگبًي مِ هطخصبت ٍ ًطبًي مبهل آى در سيز آهذُ است رفت ٍ آهذ ًوَدُ ٍ ّز
هسئَليتي ثز ػْذُ ايٌجبًت خَاّذ ثَد.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

ًسجت

هذت سهبى هجبس

آدرس ٍ تلفي

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي
اهضبء ٍ اثز اًگطت ٍلي داًطجَ

ايه تفاَم وامٍ در سٍ وسخٍ تىظيم مي شًد كٍ يك وسخٍ وزد داوشجً ،يك وسخٍ وزد مذيز پاوسيًن ي يك وسخٍ بٍ مزاكز تحت پًشش صًرت پذيزد.
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« تعُـذ وامٍ »
ايٌجبًت  .......................................داًطجَي رضتِ ....................................تزم ٍ..........................رٍدي
ًيوسبل ..........................سبل تحصيلي .................................ثب آگبّي مبهل اس هفبد آييي ًبهِ اًضجبطي
پبًسيَى ،تقبضبي اسنبى در پبًسيَى داًطجَيي .....................................را داضتِ ٍ خَد را هتؼْذ ثِ
اجزاي هفبد اًضجبطي پبًسيَى هي داًن.

ًبم ًبم خبًَادگي داًطجَ :
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ٍلي داًطجَ

اهضبء
اهضبء

آدرس هحل سنًَت  :استبى ............................ضْزستبى .......................ثخص
....................رٍستب .........................................خيبثبى ..........................................مَچِ .............................پالك
..............................مذ پستي ..................................تلفي هٌشل ..............................تلفي ّوزاُ داًطجَ
..............................................تلفي ّوزاُ پذر ...................................تلفي ّوزاُ هبدر
داًطجَي ػشيشّ :ونبري ٍ ّوزاّي صويوبًِ ضوب در مليِ اهَر جوؼي ،مول ضبيبى تَجْي است در
ّوزاّي هسئَليي پبًسيَى ثزاي ايجبد آراهص ٍ فضبيي هطلَة ،اهيذ است ثتَاًين در مٌبر ينذيگز
اٍقبت سيجب ٍ ثِ يبد هبًذًي ثيبفزيٌين.

ايه تفاَم وامٍ در سٍ وسخٍ تىظيم مي شًد كٍ يك وسخٍ وزد داوشجً ،يك وسخٍ وزد مذيز پاوسيًن ي يك وسخٍ بٍ مزاكز تحت پًشش صًرت پذيزد.
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فزم تقاضاي ثبت وام
ايٌجبًت ............................فزسًذ ..........................ش  .ش  .........................ت  .ت .......................صبدرُ اس
 ............................................داًطجَي تزم  ..............................رضتِ  ..................................داًطگبُ ..................................
توبيل دارم در ًيوسبل ..............................ثِ هذت ..........................هبُ اس پبًسيَى داًطجَيي
................................جْت اسنبى استفبدُ ًوبين.
ثذيي هٌظَر هتؼْذ هي ضَم ضوي ٍاريش هجلغ ..........................................ريبل ثِ ػٌَاى پيص پزداخت در سهبى ثجت
ّشيٌِ اسنبى هبّبًِ را ثِ هجلغ ..........................در اثتذاي ّز هبُ ثِ حسبة جبري ضوبرُ
.....................................ثبًل ................................ضؼجِ ..................................ثِ ًبم پبًسيَى  ...............پزداخت ًوبين.
ضوٌبً يل فقزُ چل ثِ ضوبرُ .......................................ثبًل..............ضؼجِ..............استبى ،ضْز ...................ثِ هجلغ
.........................................ريبل ثِ ػٌَاى تضويي پزداخت ّشيٌِ اسنبى در اختيبر دفتز پبًسيَى قزار خَاّن داد.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي داًطجَ
اهضبء ٍ تبريخ :

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ٍلي داًطجَ
اهضبء ٍ تبريخ

تلفي ّوزاُ:

تلفي ّوزاُ:

تذكز مُم:
چٌبًچِ داًطجَ ًسجت ثِ پزداخت ّشيٌِ اسنبى قصَر ًوبيذ ،پبًسيَى هي تَاًذ ثز اسبس تفبّن ًبهِ تٌظيوي ثب
داًطجَ اس ارائِ ًوزُ ٍ هذرك تحصيلي داًطجَ ثِ ٍسيلِ داًطگبُ هوبًؼت ًَدُ ٍ اس حضَر ٍي در پبًسيَى
جلَگيزي ًوبيذ ٍ اقذام ثِ ٍصَل چل ضوبًتي ًوبيذ.
هَاتت هَرد تأييذ است.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي داًطجَ
اهضبء ٍ تبريخ :

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ٍلي داًطجَ
اهضبء ٍ تبريخ

ايه تفاَم وامٍ در سٍ وسخٍ تىظيم مي شًد كٍ يك وسخٍ وزد داوشجً ،يك وسخٍ وزد مذيز پاوسيًن ي يك وسخٍ بٍ مزاكز تحت پًشش صًرت پذيزد.

ت

ج

ورياست مهور ت

ه

سيزمينتميراثتفر نگي،تصنيعيتدستيتوتگردشگررتكشهوت

اداوهتكلتميراثتفرهنگي،تصنيعيتدستيتوتگردشگرر تاستينتسمنينت

شمارٌ .................................
تاريخ .................................
پيًست .............................

بسمٍ تعالـي

(مقزرات اوضباطي سكًوت در پاوسيًن َا)
داًطجَيبى عشيش  :ضوي عزؼ خيز همذمّ ،ذف اس تذٍيي ايي همزرات ايجبد هحيغي آرام ٍ سبلن هتٌبست
ثب ضأى ٍ عزف جبهعِ اسالهي ٍ داًطگبّي هي ثبضذ .ثٌبثز ايي اجزاي دليك هفبد آى هَرد اًتظبر است.
1

2
3
4
5

6

7

سىًَت داًطجَ در پبًسيَى هٌَط ثِ ثجت ًبم همغعي ٍ دريبفت وبرت ضٌبسبيي ٍ ثزگِ اًتخبةٍاحذ هزثَعِ ثِ تزم جبري يب وبرت داًطجَيي است  .رعبيت ًظن ٍ احتزام ثِ حمَق ديگزاى ٍ
ثْذاضت فزدي ٍ عوَهي الشاهي است.
داًطجَ هلشم ثِ رعبيت سبعت ٍرٍد ٍ خزٍج وِ در فػَل هختلف سبل اس عزيك هذيز پبًسيَىتعييي ٍ اعالم هي گزدد هي ثبضذ.
داًطجَ ٌّگبم ٍرٍد ثِ پبًسيَى هلشم ثِ ارائِ وبرت ضٌبسبيي ٍ ثجت سبعت ٍرٍد ٍ خزٍج خَاّذثَد.
ّز گبُ ثِ ّز دليلي داًطجَ لػذ خزٍج اس پبًسيَى را داضتِ ثبضذ هَظف است ثِ سزپزستيهزاجعِ ٍ سبعت خزٍج يب هزخػي خَد را ثجت ٍ ثب اجبسُ سزپزست اس پبًسيَى خبرج ضَد.
داًطجَ در عَل ّفتِ فمظ ضت ّبي تعغيل هي تَاًذ عجك تعْذ ًبهِ وتجي اٍليبء ٍ غالحذيذسزپزست پبًسيَى در هٌشل آضٌبيبى يب ثستگبًي وِ در اثتذاي ثجت ًبم هطخع ضذُ اًذ ثِ سز
ثزد.
 چٌبًچِ داًطجَيبى ثذٍى اعالع ٍ اجبسُ لجلي اس پبًسيَى خبرج گزدًذ البهت ايطبى لغَ ٍ ضويوسز  %70در غذ اس ول هجلغ لزارداد هٌعمذُ در عي يه تزم هزاتت ثِ اعالع اٍليبء ٍ وويتِ
اًضجبعي هؤسسِ يب داًطگبُ هحل تحػيل داًطجَ گشارش هي گزدد.
پَضص در پبًسيَى ثبيذ سبدُ ٍ هتٌبست ثب ضئًَبت اسالهي ثبضذ لذا ثِ ّوزاُ آٍردى ٍ پَضيذىلجبس ّبي ًبهٌبست (چسجبى ٍ ثذى ًوب ٍ  ).....خَدداري ًوبييذ.
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- 8رعبيت حجبة اسالهي (چبدر ،هبًتَي هٌبست ،همٌعِ) در ٌّگبم ٍرٍد ٍ خزٍج ثِ هحيظ پبًسيَى
الشاهي است.
- 9در غَرت عذم رعبيت همزرات پبًسيَى ٍ ثي اعتٌبيي ثِ تذوزات هىتَة هسئَليي ،پبًسيَى هجبس
ثِ اخزاج داًطجَ ضوي وسز  %70درغذ اس ول هجلغ لزارداد هٌعمذُ در عي يه تزم خَاّذ ثَد.
-10در صورت انصراف :پس از رزرو تا قبل از آغاز سال تحصيلي (بعنوان زمان ورود ) در هر سال:

الف) پس اس رسرٍيه هبُ (  30رٍس) لجل اس ٍرٍد ثِ پبًسيَى اعالم اًػزاف غَرت پذيزد  %10اس ول هجلغ
لزارداد(اجبرُ هبّبًِ) ثِ عٌَاى خسبرت وسز هي گزدد
ة) :پس اس رسرٍ اگز ثيي دٍ تب سِ ّفتِ (  21-14رٍس) لجل اس ٍرٍد ثِ پبًسيَى اعالم اًػزاف غَرت پذيزد
 %20اس ول هجلغ لزارداد (اجبرُ هبّبًِ) ثِ عٌَاى خسبرت وسز هي گزدد.
ج) :پس اس رسرٍ اگز ثيي يه تب دٍ ّفتِ(  14-7رٍس) لجل اس ٍرٍد ثِ پبًسيَى اعالم اًػزاف غَرت پذيزد
 %30درغذ اس ول هجلغ لزارداد (اجبرُ هبّبًِ) ثِ عٌَاى خسبرت وسز هي گزدد.
د )  :پس اس رسرٍ اگز ثيي يه ّفتِ(  7-1رٍس) لجل اس ٍرٍد ثِ پبًسيَى اعالم اًػزاف غَرت پذيزد %50
درغذ اس ول هجلغ لزارداد (اجبرُ هبّبًِ) ثِ عٌَاى خسبرت وسز هي گزدد.
ٍ ) :در غَرت رسرٍ اگز پس اس آغبس سبل تحػيلي عي يه الي سِ هبُ هزاجعِ ًىزدُ ٍ در غَرت هذت ليذ
ضذُ ثِ پبًسيَى اعالم اًػزاف ًوبيذ  %60درغذ اس ول هجلغ لزارداد (اجبرُ هبّبًِ) ثِ عٌَاى خسبرت وسز
هي گزدد.
ر) :اگز پس اس البهت ثِ ّز دليلي تب لجل اس يه الي دٍ ّفتِ (  14-1رٍس ) اًػزاف غَرت پذيزد%70درغذ اس
ول هجلغ لزارداد (اجبرُ هبّبًِ) ثِ عٌَاى خسبرت وسز هي گزدد.
س) :اگز پس اس البهت ثِ ّز دليلي اس دٍ الي چْبر ّفتِ ( 28-14رٍس ) اًػزاف غَرت پذيزد عالٍُ ثز دريبفت
اجبرُ يه هبُ %50درغذ اس ول هجلغ ثبليوبًذُ لزارداد عي يه تزم را ثبيذ ثپزداسد.
س) :تجػزُ  : 1در ضزايظ خبظ هبًٌذ اًػزاف اس داًطگبُ ،اًتمبلي ،ثيوبري خبظ ،اسدٍاج ٍ  ....وِ ًيبس ثِ تزن
%10
پبًسيَى ثبضذ ضوي ارائِ هذرن ٍ هستٌذات ثِ هذيز پبًسيَى اگز اًػزاف غَرت پذيزد ثب تَافك اس
درغذ الي  %30درغذ اس هجلغ ول لزارداد ثستِ ضذُ عي يه تزم وسز هي گزدد ٍ ثبليوبًذُ هجلغ لزارداد
عَدت دادُ خَاّذ ضذ.
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ػنسجزداري ٍ فيلن ثزداري اميذاً هوٌَع حتي ثِ ضَخي.در ايي پبًسيَى اٍلَيت ثب مسبًي است مِ هي خَاٌّذ هطبلؼِ مٌٌذ لذا رػبيت سنَت الشاهياست.
اقبهت هْوبى درجِ يل ثيص اس  24سبػت ٍ اقبهت دٍستبى ثؼذاس  9ضت ثِ ثؼذ هوٌَع است.ٍسبئل پبًسيَى در اختيبر ضوبست ٍ در صَرت صذهِ سدى ثِ آًْب ٍ پزداخت خسبرت ثز ػْذُضخص هي ثبضذ ٍ در صَرت هطخص ًجَدى فزد خبطي پبًسيَى ّيچ هسئَليتي ثبثت تؼويز ٍ
يب تْيِ ٍ در اختيبر قزار دادى آى ضيء ثزاي ثبر دٍم را ًخَاّذ داضت.
حفظ ٍ ًظبفت پبًسيَى ًطبًِ ضخصيت ضوبست لذا در رػبيت آى ثنَضيذ.جلَي درة پبًسيَى سَار ّيچ هبضيٌي ًطذُ ٍ اس ّيچ هبضيٌي پيبدُ ًطَيذ ثِ جش آصاًس ّبيتبثلَ دار ٍ تبمسي ّب.
رفت ٍ آهذ(هزد -سى) حتي پذر ٍ ثزادر هوٌَع هي ثبضذ ٍ ّوبٌّگي فقط ثب تلفي صَرتهي پذيزد.
ّونبري ثب سزپزست الشاهي هي ثبضذ.ّز گًَِ هسئلِ هطنَك يب تخلف را سزيؼبً ثِ اطالع سزپزست ثزسبًيذ.پس اس اتوبم قزارداد تنبليف خَد را ثزاي هبًذى يب رفتي حذامثز تب  5رٍس هطخص ًوبييذ .ثيصاس  5رٍس يل هبُ سنًَت ثِ حسبة هي آيذ.
هسئَليت افتبدى اس تخت ،هزيض ،ػَاقت ًبضي اس حَادث طجيؼي ًظيز سلشلِ ،صذهِ خَردىًبضي اس دػَا ٍ مليِ اتفبقبت خبرج اس پبًسيَى ثز ػْذُ داًطجَ هي ثبضذ.
اقبهت ضجبًِ خبرج اس پبًسيَى يب خبرج اس ضْز ثبيذ ثب ّوبٌّگي قجلي ثب خبًَادُ صَرت پذيزددر غيز ايي صَرت هزاتت ثِ اطالع حزاست داًطگبُ ٍ خبًَادُ خَاّذ رسيذ.
-رػبيت ضئًَبت اسالهي ٌّگبم ٍرٍد ٍ خزٍج اس درة پبًسيَى اججبري است.
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ّز گًَِ اضنبل تأسيسبتي ٍ هسبئل اس ايي قجيل را اثتذا ثِ اطالع سزپزست ثزسبًيذ ٍ در صَرتػذم ثزطزف ضذى هَضَع ثِ صَرت هنتَة ثِ ادارُ مل هيزاث فزٌّگي،صٌبيغ دستي ٍ
گزدضگزي اػالم ٍ در صَرت ػذم ثز طزف ضذى در ايي هزحلِ ادارُ مل طجق قبًَى ثزخَرد ٍ
هسبفز – داًطجَ ٍ يب  ....ثب مسز هجلغ هذت اقبهت اًجبم ضذُ ثزاثز ثب يل هبُ تقسين ثز
(ّ ٍ )31-30وچٌيي اهنبى اًصزاف ٍ ػشيوت ثِ يل پبًسيَى ديگز ٍ يب تزك آى ٍاحذ را
خَاّذ داضت.
خزٍج ّز گًَِ اطالػبت در ثبرُ آهبر پبًسيَى ٍ هطخصبت ٍ تلفي ثيزٍى اس پبًسيَى حتي ًشدخبًَادُ هوٌَع است ٍ در صَرت هطبّذُ ثِ اطالع حزاست داًطگبُ ٍ خبًَادُ خَاّذ رسيذ.
رػبيت ًظن اس قجيل سبػت هطبلؼِ ،سبػت خبهَضي ٍ هَارد ديگز اججبري است.ثؼذاس سبػت خبهَضي صحجت مزدى ثب تلفي ٍ هَثبيل هوٌَع هي ثبضذ ٍ حتي االهنبى آى راخبهَش ًوبئيذ.

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي:
اهضبء ٍ اثز اًگطت

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي هسئَل ٍاحذ
اهضبء ٍ هْز ٍاحذ

ايه تفاَم وامٍ در سٍ وسخٍ تىظيم مي شًد كٍ يك وسخٍ وزد داوشجً ،يك وسخٍ وزد مذيز پاوسيًن ي يك وسخٍ بٍ مزاكز تحت پًشش صًرت پذيزد.

ج

ورياست مهور ت

ه

سيزمينتميراثتفر نگي،تصنيعيتدستيتوتگردشگررتكشهوت

اداوهتكلتميراثتفرهنگي،تصنيعيتدستيتوتگردشگرر تاستينتسمنينت
بسمٍ تعالـي

« تعُـذ وامٍ ايليـاء »
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