به وام آفریدگار یکتا

مراحل و مدارک ثبت وام

داوشگاه آزاد اسالمی واحد بوئیه زهرا
«حوزه معاووت آموزشی و تحصیالت تکمیلی»

مراحل و مدارک مورد ویاز ثبت وام داوشجویان ورودی جدید

 .1ثبت ًام در رضتِ هَرد ًظر در ٍب سایت هروس آزهَى بِ ًطاًی ( www.azmoon.orgهخصَظ
داًطجَیاى وارداًی ٍ وارضٌاسی بذٍى آزهَى)
 .2هراجعِ بِ داًطگاُ ّوراُ با ّوراُ با هذارن ریل:
 .1-2ضص لطعِ عىس ( 4*3داًطجَیاى هطوَل  12لطعِ)
 .2-2اصل ٍ وپی توام صفحات ضٌاسٌاهِ ( 2سری)
 .3-2اصل ٍ وپی وارت هلی ( 2سری)
 .4-2اصل ٍ وپی وارت پایاى خذهت ( 2سری) برای داًطجَیاى هرد غیر هطوَل
 .5-2اصل هذرن تحصیلی همطع پایِ بِ ّوراُ چْار سری وپی
 6-2داًطجَیاًی وِ هذرن تحصیلی همطع پایِ آًْا هَلت است هی بایست یه چه ٍ یا سفتِ بابت
ضواًت آى بِ داًطگاُ تحَیل دٌّذ( .داًطجَیاى همطع ارضذ چه ٍ یا سفتِ بِ هبلغ  30/000/000ریال ٍ
داًطجَیاى همطع وارداًی ٍ وارضٌاسی چه ٍ یا سفتِ بِ هبلغ  20/000/000ریال)
 7-2ریس ًورات همطع پایِ

 8-2برگِ ثبت ًام در سایت آزهَى
 .3هراحل ثبت ًام در داًطگاُ:
 .1-3هراجعِ حضَری داًطجَ بِ اًتطارات ٍاحذ جْت دریافت پَضِ ٍ فرم ّای ثبت ًام
. 2-3تىویل ولیِ فرهْای ثبت ًام بصَرت دلیك ٍ خَاًا
.3-3

هراجعِ بِ لسوت آهَزش جْت اًجام هراحل ثبت ًام هطابك فرم چه لیست ثبت ًام

 .4-3در پایاى پس از اًجام ولیِ هراحل ثبت ًام هطابك فرم  ،چه لیست ثبت ًام هی بایستی حتوا
جْت اًتخاب ٍاحذ تحَیل وارضٌاس هربَطِ در ادارُ آهَزش گردد.
ٍ ب سایت داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ بَئیي زّرا www.buiniau.ac.ir :هی باضذ.
 جْت هطاّذُ ٍ اًجام ولیِ اهَر آهَزضی ،هالی ٍ  ...خَد با هراجعِ بِ سایت فَق در لسوت اتَهاسیَى
آهَزضی ٍ اًتخاب ٍاحذ ایٌترًتی ضوارُ داًطجَیی ٍ رهس خَد را ٍارد ًواییذ.
 پیَست هربَط بِ چىیذُ لَاًیي آهَزضی را حتوا هطالعِ ًوَدُ ٍ در طی دٍراى تحصیل رعایت ًواییذ.
با سپاس
تْیِ ٍ تٌظین :اهیي واضی

