شرايط دريافت وام بلند مدت وزارت علوم(( :مهلت تحويل مدارك تا ))5930/50/50
(اولويت با دانشجوياني مي باشد كه در پورتال دانشجويي ثبت نام نموده و مدارك خود را در اسرع وقت به صندوق رفاه
تحويل نمايند)
قبل از تحويل مدارك  ،ثبت نام اوليه و درخواست وام درپورتال دانشجويي وزارت علوم تا تاريخ  30/50/80السامي است

الف -ششايط ضاهي (:طبق بخشٌاهِ ٍصاست ػلَم)
 -1ضاهي بايذ مارهٌذ رسوي  ،پيواًي يا باسًطستِ ارگاى دٍلتي باضذ .
 -2ارائِ گَاّي مسز حقَق بزاي صٌذٍق رفاُ داًطجَياى ٍسارت ػلَم تحقيقات ٍ في آٍري الشاهي است .
ب -ششايط داًشجَ:
داًطجَ تزم آخز ،هيْواى ٍ بَرسيِ ًباضذ  ،در تزم آيٌذُ تصوين بِ اخذ هزخصي ًذاضتِ باضذ ٍ بيص اس يل
تزم هطزٍط ًطذُ باضذ.
هشاحل اخز ٍام :

-1تنويل فزم هطخصات داًطجَياى (فزم ضوارُ .)20
-2تنويل فزم درخَاست ٍام ضْزيِ مِ بِ هْز ٍتاييذ آهَسش هزبَعِ ٍ هْز ٍتاييذ هؼاًٍت داًطجَيي
داًطگاُ رسيذُ باضذ (فزم ضوارُ .)21
-3تنويل فزم هطخصات داًطجَ ٍ ضاهي(فزم ضوارُ .)22
-4تنويل فزم ػذم ٍاريش بَدجِ (فزم ضوارُ )23
 -4تنويل فزم تؼْذ ًاهِ هحضزي (فزم ضوارُ )3
داًطجَ با در دست داضتي اصل ضٌاسٌاهِ ٍ مارت هلي ٍ مارت داًطجَيي بِ ّوزاُ ضاهي خَد مِ داراي
هذارك (اصل ٍتصَيز ضٌاسٌاهِ ٍ مارت هلي ٍ آخزيي فيص حقَقي ٍ حنن مارگشيٌي) هيباضذ بِ يني اس
دفتزخاًِ ّاي اسٌاد رسوي هزاجؼِ ٍ تؼْذًاهِ هحضزي (فزم ضوارُ  )3در قبال باسپزداخت ٍام بلٌذ هذت پس
اس فزاغت اس تحصيل ٍسارت ػلَم ،تحقيقات ٍفٌاٍري را اهضاء ًوايٌذ ٍ اصل تؼْذًاهِ را با هذراك خَاستِ ضذُ
بِ صٌذٍق رفاُ تحَيل ًوايٌذ.
الصم بِ ركش است:

صٌذٍق رفاُ ّيچگًَِ تؼْذي در قبال پزداخت ٍام ًذارد ،بؼذ اس تاييذ ٍسارت ػلَم هبلغ ٍام بِ حساب ضْزيِ
داًطجَ ٍاريش هي گزدد  ،مارهشد ٍام 4درصذ هي باضذ ،هبلغ ٍام بستگي بِ هيشاى بَدجِ ٍ تؼذاد هتقاضي دارد.

مدارك مًرد وياز جهت ارائٍ بٍ صىديق رفاٌ داوشجًيي

-1اصل

ٍ( تصَيش) سٌذ تؼْذًاهِ تٌظيوي تَسظ يني اس دفاتز اسٌاد رسوي مطَر (.بِ جض داًشجَياًي كِ دسايي هقطغ

تحصيلي بك باس تؼْذ هحضشي تحَيل دادُ اًذ) (فزم ضوارُ )3
-2فزم تنويل ضذُ هطخصات داًطجَياى (فزم ضوارُ )20
-3فزم تنويل ضذُ بزه درخَاست ٍام ضْزيِ (فزم ضوارُ )21
 -4فزم تنويل ضذُ هطخصات داًطجَ ٍ ضاهي (فزم ضوارُ )22
-5فزم تنويل ضذُ ػذم ٍاريش بَدجِ(فزم ضوارُ )23

 -6هذارك هَرد ًياس اسداًطجَ
 -تصَيز مارت داًطجَيي -تصَيز صفحِ اٍل ضٌاسٌاهِ ٍ تَضيحات ٍام گيزًذُ (داًطجَ) --تصَيز دٍعزف مارت هلي ٍام گيزًذُ (داًطجَ)

 -7هذارك هَرد ًياس اسضاهي
 -تصَيز صفحِ اٍل ضٌاسٌاهِ ٍ تَضيحات ضاهي --تصَيز دٍعزف مارت هلي ضاهي

 -گَاّي مسز اس حقَق بٌام صٌذٍق رفاُ ٍسارت ػلَم تحقيقات ٍفٌاٍري با تَجِ بِ ضزايظ ضاهي -تصَيز آخزيي حنن استخذاهي (مارمٌاى رسوي سال )55 -تصَيز حنن باسًطستگي--تصَيز آخزيي فيص حقَقي ضاهي (ضْزيَر ) 55

تَجِ :ارائِ گَاّي مسز حقَق بزاي صٌذٍق رفاُ داًطجَياى ٍسارت ػلَم تحقيقات ٍ في آٍري الشاهي است
.
تَجِ :تواهي گَاّي ّاي هذمَر بايذ صزفاً با ػٌَاى صٌذٍق رفاُ داًطجَياى ٍ -سارت ػلَم  ،تحقيقات ٍ فٌاٍري صادر گزدد
در غيز ايٌصَرت فاقذ ارسش خَاّذ بَد.
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بسوِ تؼالي

جوَْسي اسالهي ايشاى
ٍصاست ػلَم ،تحميمات ٍ فٌاٍسي
فشم هشخصات داًشجَياى داًشگاُ آصاد اسالهي

سديف :

هتقاضي ٍام ٍ تسْيالت سفاّي

تاسيخ:

سال تحصيلي 9395-96
شواسُ پشًٍذُ داًشجَيي:

داًشجَي ػضيض اسائِ اطالػات ًاقص ّوشاُ قلن خَسدگي يا هخذٍش بَدى دسخَاست بِ هٌضلِ ػذم بشسسي ٍ اجابت آى تلقي هي گشدد.
هشخصات فشدي داًشجَ

ًام :

ًام خاًَادگي:

تاسيخ تَلذ :

ًام پذس :

شغل ٍلي:

هتاّل 

تؼذاد افشاد تحت تىفل:

ٍضؼيت تاّل:هجشد 

شواسُ شٌاسٌاهِ:

شواسُ هلي:

هحل صذٍس:

هحل تَلذ:
جٌس :صى 

ًشاًي:

وذپستي:

ًشاًي الىتشًٍيىي:

تلفي ّوشاُ:

هشد 
تلفي:

ٍضؼيت تحصيلي

داًشگاُ هحل تحصيل:

داًشىذُ:
شواسُ داًشجَيي:

همغغ تحصيلي:

ًيوسال ٍسٍد:

سال ٍسٍد تِ داًشگاُ:

سشتِ تحصيلي:
ٍضؼيت داًشجَ :ػادي  اًتمالي  هْواى 
تَسسيِ  :تلي  خيش 

شاغل :تلي  خيش 

داًشگاُ هثذا(هخصَص داًشجَياى هْواى ٍ اًتمالي):
تاسيخ ششٍع:

شواسُ داًشجَيي داًشگاُ هثذا:
هشخصات ّوسش

ًام :

شواسُ هلي:

ًام خاًَادگي:

ٍضؼيت :خاًِ داس  شاغل 

تاسيخ تَلذ:

شواسُ شٌاسٌاهِ:

ًام پذس:

داًشجَ :تلي  خيش 

هشخصات فشصًذاى(حذاكثش  3فشصًذ)

ًام

ًام پذس

ًام خاًَادگي

شواسُ هلي

تاسيخ تَلذ

شواسُ شٌاسٌاهِ

آدسس هحل سىًَت دائوي ٍ تلفي خاًَادُ(ٍلي داًشجَ):
هشخصات حساب تاًىي:

وذشؼثِ:

ًام تاًه،شؼثِ ٍ شْش:

ًام صاحة حساب:

شواسُ حساب :

هشخصات ايثاسگشي

ًَع ايثاسگشي:

شواسُ گَاّي ايثاسگشي:

تاسيخ گَاّي ايثاسگشي:

هذت خذهت هاُ:

ٍاحذ ريشتظ ايثاسگشي:

دسصذ جاًثاصي:

هشخصات سٌذ تؼْذ

شواسُ سٌذ تؼْذ:

تاسيخ سپشدى سٌذ تؼْذ:

آدسس دفتشخاًِ:
ًام ضاهي:

شواسُ دفتش اسٌاد سسوي:
تلفي دفتشخاًِ:

ًام خاًَادگي ضاهي:

شغل ضاهي:

آدسس هحل واس ضاهي:

تلفي هحل واس ضاهي:

آدسس هحل سىًَت ضاهي:

تلفي هحل سىًَت:

شواسُ حىن واسگضيٌي ضاهي:
اسائِ تصَيش شٌاسٌاهِ ٍ واست هلي الضاهي است.

ًام ٍ اهضاء داًشجَ:

تاسيخ:

حَصُ ثثتي:
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بسوِ تؼالي

جوَْسي اسالهي ايشاى
ٍصاست ػلَم ،تحميمات ٍ فٌاٍسي
بشگ دسخَاست ٍام شْشيِ
داًشجَياى داًشگاُ آصاد اسالهي

سديف :

سال تحصيلي 9395-96

تاسيخ:
شواسُ پشًٍذُ داًشجَيي:

داًشجَي ػضيض اسائِ اطالػات ًاقص ّوشاُ قلن خَسدگي يا هخذٍش بَدى دسخَاست بِ هٌضلِ ػذم بشسسي ٍ اجابت آى تلقي هي گشدد.

دٍسُ :واسداًي 

واسشٌاسي ًاپيَستِ 

دوتشاي حشفِ اي 

واسشٌاسي پيَستِ 

واسشٌاسي اسشذ پيَستِ 

واسشٌاسي اسشذ ًاپيَستِ 

دوتشي تخصصي ًاپيَستِ 

هشخصات فشدي داًشجَ

ًام :

ًام خاًَادگي:

تاسيخ تَلذ :

ًام پذس :

ٍضؼيت تاّل:هجشد 

هحل صذٍس:
شواسُ شٌاسٌاهِ:

هتاّل 

شغل ٍلي داًشجَ:

جٌسيت :هشد  صى ( فَت ّوسش 
تلفي ّوشاُ:

شواسُ هلي:

ّوسش شْيذ 

شغل ّوسش داًشجَ:
اص واس افتادگي ّوسش ) تؼذاد فشصًذاى تحت تىفل...........:

هتاسوِ 

وذپستي دُ سلوي :

ٍضؼيت تحصيلي

داًشگاُ هحل تحصيل:

داًشىذُ:

همغغ تحصيلي:

سشتِ تحصيلي:
ٍضؼيت داًشجَ :ػادي  اًتمالي  هْواى 

شواسُ داًشجَيي:

سال ٍسٍد تِ داًشگاُ:

شاغل :تلي  خيش 

ًيوسال ٍسٍد:

تَسسيِ  :تلي  خيش 

داًشگاُ هثذا(هخصَص داًشجَياى هْواى ٍ اًتمالي):
تاسيخ ششٍع:

شواسُ داًشجَيي داًشگاُ هثذا:

 اػالم هؼذل ٍ تؼذاد ٍاحذ صشفا جْت پشداخت ٍام هي باشذ ٍ اسصش ديگشي ًذاسد

تؼذاد ٍاحذ ًيوسال جاسي:

هؼذل دٍ ًيوسال لثل:

تؼذاد ٍاحذ گزساًذُ:

هْش ٍ تاييذ آهَصش داًشگاُ  /داًشكذُ
شواسُ حساب هشكض آهَصش ػالي

ايٌجاًة

ًام باًك

ًام ٍ كذ شؼبِ

شْش (باًك)

ًَع حساب

تؼْذ هي ًواين وِ وليِ اعالػات هٌذسج دس ايي پشسشٌاهِ سا صادلاًِ ٍ تا صحت واهل تىويل ًوَدُ ٍ دس صَستي وِ هغلثي خالف ٍالغ دس

ايي اعالػات هشاّذُ ٍ اثثات گشدد ،وليِ ٍجَُ دسيافتي سا تا احتساب ّضيٌِ ّاي هشتَط تِ صَست يىجا تِ صٌذٍق سفاُ داًشجَياى پشداخت ًواين ٍ پس اص آى ًيض حك
استفادُ اص ٍام ٍ يا تسْيالت صٌذٍق سفاُ داًشجَياى سا ًخَاّن داشت.
ًام ٍ اهضا داًشجَ:
تاسيخ:
هْش ٍ تاييذ اهَس داًشجَيي داًشگاُ
تزكشات:
ٍ -9ام شْشيِ ّوشاُ تا واسهضد  %4هحاسثِ هي گشدد(عَل هحاسثِ اص صهاى دسيافت تا صهاى پشداخت ٍام)
 -2صهاى ششٍع الساط  9هاُ تؼذ اص پاياى تحصيل هي تاشذ(دس ساتغِ تا آلاياى عَل هذت ًظام ٍظيفِ دس صَست هشوَل تَدى هحاسثِ هي گشدد)
 -3دس صَست اًصشاف  ،اخشاج ٍ تشن تحصيل ٍام شْشيِ هي تايست ّوشاُ تا واسهضد پشداخت گشدد.
 هذاسن هَسد ًياص جْت اسائِ تِ هشوض  :تصَيش شٌاسٌاهِ  ،واست داًشجَيي  ،وپي واست هلي

باسمه تعالي
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از متقاضيان يام بلىد مدت با بازپرداخت بعد از فراغت از تحصيل در خًاست مي شًد ايه فرم را بٍ دقت ي بٍ طًر كامل تكميل ومايىد.

(مشخصات متقاضي وام)
ضوارُ هلي

ًام ٍ ًام خاًَادگي

ًام پذر

ضوارُ ضٌاسٌاهِ

جٌسيت

هحل صذٍر

تابؼيت

تاريخ تَلذ

رضتِ تحصيلي

هقغغ تحصيلي

ًيوسال ضزٍع تحصيل(هْز  /بْوي)

سال ضزٍع تحصيل

ضوارُ داًطجَيي

هؼذل

تلفي هٌشل با درج مذ ضْزستاى

تلفي ّوزاُ

پالك

مذپستي (الشاهي است)

آدرس هٌشل بِ صَرت ماهل (استاى/
ضْز/خياباى /مَچِ )...
ضوارُ هَبايل يني اس افزاد خاًَادُ

ضوارُ هَبايل يني اس افزاد خاًَادُ

تؼذاد ٍاحذّاي اًتخابي در تزم جاري
تؼذاد ٍاحذّاي پاس ضذُ تا ايي تزم

(مشخصات ضامه)
ًام ٍ ًام خاًَادگي

ًام پذر

ضوارُ ضٌاسٌاهِ

هحل صذٍر

تلفي هٌشل با درج مذ ضْزستاى

تلفي ّوزاُ

ٍضؼيت اضتغال (باسًطستِ/درحال

ضوارُ حنن مارگشيٌي

مار)
پالك

مذ پستي (الشاهي است)

آدرس هٌشل بِ صَرت ماهل (استاى/
ضْز/خياباى /مَچِ )...
آدرس هحل مار ٍ تلفي هحل مار

(مشخصات دفترخاوه)
ضْز دفتز خاًِ

ضوارُ دفتز خاًِ

ضوارُ سٌذ تؼْذ

دفتز جلذ

ضوارُ صفحِ

تاريخ سٌذ

آدرس دفتزخاًِ

تلفي دفتزخاًِ با درج مذ ضْزستاى

/

/
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ػذم ٍاسيض بَدجِ

اينجانة

دانشجوي رشته

ته شماره دانشجويي

تا اطال ع ا اينهه

اعتثار وام تلندمدت و ارت علوم  ،تحقيقات و فنآوري جهت نيمسال دوم  69-69هنو ا طرف آن و ارت ته صندوق رفاه
دانشگاه اعالم نشده  ،در صورت عدم واريز تودجه ته حساب صندوق رفاه دانشگاه  ،دانشجو هيچ گونه اعتراضي را ندارد و
مي تواند ا وام كوتاه مدت صندوق رفاه استفاده نمايد.
امضا دانشجو:
شماره تلفه همراه:
شماره تلفه ثابت :
كذ شهرستان:

ٍضؼيت تحصيلي قبلي :
هقغغ تحصيلي قبلي
كاسداًي
كاسشٌاسي ًاپيَستِ
كاسشٌاسي
كاسشٌاسي اسشذ
دكتشي حشفِ اي /ػوَهي

ًام هزمش آهَسضي

رضتِ تحصيلي

سال فزاغت اس تحصيل

هبلغ بذّي (ريال)

تسوِ تعالي

(( فرم شوارُ  – ))3صفحِ 33

ايي فرم تايستي در يني از دفاتر رسوي تِ طَر دقيق ٍ خَاًا تٌظين ٍ تِ ثثت ترسذ

(( تعْذ ًاهِ))
الف – هتعْذ:
ايٌجاًة:

فرزًذ:

صادرُ از:

تِ شوارُ شٌاسٌاهِ:
شوارُ هلي :

هتَلذ سال:

سامي (هحل اقاهت دائن):

تلفي ثاتت :

داًشجَي  /داًشگاُ :

دٍرُ :

تلفي ّوراُ :
تِ شوارُ داًشجَيي:

كٕ از تسٗيالت صّذْق رفأ داِشجٓياَ ْ ِيز تسهٗيالت اهايش كهشك ٗا ْ ٌشاكهز شيهذ رهٕ صهٓرت ويزيّهع ْ رها ٌقشفهك صهّذْق ٌه كٓر ااه ادٔ ٍِهٓدٔ ْ يها در ٌاها ت تيلهيىك رقهذا هٓاًٖ ٍِهٓد ْ
ٍٖچّهيُ از ٌ ههاد داه ٓراوقٍه ِيههٓٔ وشدا ههد ْ رازوشدا ههد تسههٗيالت ٌه كٓر ْ ِيههز ِيههٓٔ وشدا ههد كههارٌزد ه
ٌ قٗذ ٌك كٓي وه

ههٓار ْ ٌاههشرات صههّذق ٌه كٓر كههاٌالم ٌعىههت ٌههك راكههً د ههٍُ زاههذ ههار

زي

از اتٍهاي تيلهيه ْ هه از دريافهد ٖهش ِهٓ هٓا ٖك تيلهيىك اْراق ا سهاب رازوشدا هد تسهٗيالت دريهاف ك از صهّذْق رفهأ داِشهجٓياَ را ا ه ٍِهٓدٔ ْ ٌعهار تهاري اشراهيذ

ٖههش سه ْ ٌاههشرات صههّذْق ٌه كٓر ِسه د رههٕ رازوشدا ههد ضَ ْ كههارٌزد ه
ويزيّهع را ههك دْراَ تيلههيه رلههٓرت ا سههاب ْ ٌعههار تههاري اشراههيذ ٖههش سه
صٓرت زذي فشاغد (اِلهشا

ههٓار ْ ٌاههشرات صههّذْق رفههأ داِشههجٓياَ ا ههذاي ٍِههايً د ْ ِيههز ٌ قٗههذ ٌهك كههٓي كههٕ تسههٗيالت دريههاف ك رلههٓرت
رشااههاز كههشاي ْ هٓارعك كههٕ از ضَ كههاٌال ض ههأ ٌههك راكههً وشدا ههد ٍِههايً د ٍٖچّههيُ ٌ قٗههذ ٌههك كههٓي در

تهشت تيلهيه يها ا هشا حاز تيلهيه ْ ِيهز در صهٓرت تها يش رهير از اهٕ رهار ٌ هٓاوك در رازوشدا هد ا سهاب كىيهٕ رهذٖك را رهٕ صهٓرت يمجها ٌسه شد ٍِهايً د صهّذْق

ٌ كٓر ٌك تٓاِذ از شي دف ش إِ ااّاد راٍك تّظيً كّّذٔ اهّذ ِسه د رهٕ صهذْر ايشاييهٕ زىيهٕ ايّجاِهو رهشاا ْصهٓي اصهه رهذٖك ْ كهارٌزد ه

هٓار ْ ِيهز ٖزيّهٕ ٖهاا ِاكهك از ا هذاي هآِِك

را رٕ ٖش ٌيزاِك كٕ رااا تشخيص ْ رٕ دف ش اِهٕ ازهالي ٍِايهذ ا هذاي كّهذ د ٍٖچّهيُ صهّذْق رفهأ داِشهجٓياَ ٌي ٓاِهذ رهشاا ْصهٓي ٌعاو هات هٓد از كىيهٕ كهيٓٔ ٖها ْ راٖمارٖهايك كهٕ صهال رذاِهذ
ااه ادٔ ٍِايههذ د چّاِچههٕ ِشههاِك ههٓد را ت ييههش دٖههً ٌشاتههو را فههٓرا رههٕ دف ش اِههٕ تّظههيً كّّههذٔ اههّذ ْ ٍٖچّههيُ رههٕ صههّذْق رفههأ داِشههجٓياَ ا ههال

ههٓاًٖ داد در غيههش ايّلههٓرت كىيههٕ ارالغههات ْ

ا عاريٕ ٖا رٕ ٌيه تقييُ كذٔ در ايُ تقٗذِإٌ عقك اادد

ب -ضاهي:
تِ شوارُ شٌاسٌاهِ :

آقاي  /خاًن

فرزًذ:

هتَلذ سال:

شاغل در (ًام هحل مار  ،شْرستاى  ،هٌطقِ ٍ حَزُ هحل مار ):

تِ شوارُ حنن مارگسيٌي :
دارًذُ شوارُ حساب تاًني :

شوارُ هلي:

صادرُ از :

شوارُ تلفي هحل مار:
در تاًل :

مذتاًل:

شعثِ :

تِ ًشاًي (هحل مار) :

شوارُ تلفي ثاتت :

سامي (هحل اقاهت دائن):

شوارُ تلفي ّوراُ:

رهها ا ههال كاٌههه از تقٗههذاتك كههٕ ٌ قٗههذ فههٓق او ه كش ايههُ اههّذ رارههد دريافههد تسههٗيالت در ههاي صههّذْق رفههأ داِشههجٓياَ ْزارت زىههٓي تياياههات ْ فّههاْرا دارد ْ در ايههُ تقٗههذ ِاٌههٕ ٌىههزي رههٕ
رازوشدا د ضَ شديذٔ ٍُ زاذ ار زي (اِقااد ياف ٕ ك اٖك رها صهّذْق رفهأ داِشهجٓياَح ٌ قٗهذ ْ ٌى هزي ٌهك كهٓي كهٕ چّاِچهٕ ِهاٌ شدٔ هال ٌاهشرات ٌه كٓر زٍهه كّهذ رهٕ ٌيه ازهالي ْ
تشههخيص صههّذْق رفههأ داِشههجٓياَ كىيههٕ رههذٖك ٌ قٗههذ فههٓق ْ ٌعاو ههات ضَ صههّذْق را رههذَْ از ههشا .تاديههٕ ٍِههايً دٌسههرٓويد ههاٌُ ْ ٌ قٗههذ در رشارههش صههّذْق رفههأ داِشههجٓياَ ت ههاٌّك ااههد ْ
صّذْق ٌزرٓر ٌك تٓاِذ رشا ا ٖشيك از ِاٌ شد اَ ْ يها در ضَ ْادهذ رهشاا ٖهش دْا ضِٗها تاا هاا صهذْر ايشاييهٕ ٍِايهذ د رهٕ ٖهش دهاي تشهخيص ْ ازهالي صهّذْق رفهأ داِشهجٓياَ رهٕ دف هش اِهٕ ااهّاد
راٍك ْ ٌشايت ايك ِس د رٕ ٌيزاَ رذٖك يٗد صذْر ايشاييٕ ْ ا ذاي آِِك زىيٕ ٌ قٗذ ْ اٌُ ا ت ْ زي ا يشا رٓدٔ ْ غيش اره از شا .ااد د
اهضاء هتؼْذ
تاسيخ/ / :

اهضاء ضاهي
تاسيخ / :

/

هذارك الزم جْت ارائِ تِ ادارُ رفاُ داًشجَيي داًشگاُ:
)1

اصل سٌذ تعْذ ًاهِ تٌظيوي تَسط يني از دفاتر اسٌاد رسوي مشَر .

)2

تصَير حنن استخذاهي (مارمٌاى رسوي ٍ پيواًي) ٍ تصَير حنن تازًشستگي مارهٌذاى تازًشستِ.

)3

فرم تنويل شذُ هشخصات داًشجَياى.

تزكش:1دس صَست فَت ضاهي  ،هتؼْذ هلضم بِ هؼشفي ضاهي جذيذ هي باشذ.
تزكش  : 2خَاّشوٌذ است ًشاًي هحل سكًَت دائن خَد سا دس سٌذ تؼْذ بِ طَس دقيق ٍ خَاًا قيذ فشهائيذ ٍ ّشگًَِ تغييش ًشاًي سا دس اٍليي فشصت بِ صٌذٍق سفاُ
داًشجَياى ٍ دفاتش اسٌاد سسوي تٌظين كٌٌذُ سٌذ اػالم ًوائيذ دس غيش ايي صَست كليِ ابالغات ٍ اخطاسيِ ّا بِ هحل تؼييي شذُ دس سٌذ تؼْذ قطؼي هي باشذ .

