
 

 

 

تكميل فرم ( 07/11/92  تا تاريخ  فرم تقاضاي تقسيط  هستند درصورت پركردن "ب "يا "الف "دانشجوياني كه شامل يكي از موارد
و موافقت  )LMS درس مربوط به درخواست تقسيط شهريه و ارسال از طريقدرخواست تقسيط شهريه متغير از قسمت تمرينات 

 :توانند كل شهريه متغير را بصورت چك پرداخت نمايندمركز با درخواست تقسيط، مي
 

 15باالي  92- 93معدل نيمسال اول سالتحصيلي  با 91و  90، 89دانشجويان ورودي ) الف
 

 دومنسبت به نيمسال  92- 93نمره افزايش معدل در نيمسال اول  2 ولي 15 با معدل كمتر از 90و  89دانشجويان ورودي) ب

 91-92سالتحصيلي
 

بايستي ابتدا شهريه ثابت را پرداخت نمايند سپس كل شهريه متغير ترم را طي چك فراگير به  "ب" يا "الف" دانشجويان موارد :مهم
به كارشناس امور  15/11/92سه شنبه به همراه فرم تقاضاي تقسيط موافقت شده، تا پايان وقت اداري روز    93/03/01تاريخ سررسيد

ر تاريخ هاي كارشناس امور مالي د. را بصورت مهر و امضا شده به آموزش مركز تحويل دهند فرم رسيد چك مالي تحويل دهند و
. جهت دريافت چك دانشجويان حائز شرايط تقسيط در مركز حضور خواهد يافت  15الي  9از ساعت  15/11/92و  14/11/92

به آموزش مركز تحويل ندهند به معني  وضعيت دانشجوياني كه فرم رسيد چك مهر و امضا شده توسط كارشناس امور مالي را
تلقي خواهد شد و كليه عواقب ناشي از آن  انصراف از تحصيل ام آنها باطل و به منزلهنو ثبت عدم تقسيط شهريه خواهد بود
 .                                                         برعهده دانشجو خواهد بود

 
 جدول زمانبندي براي دانشجويان حائز شرايط تقسيط شهريه

 LMS آخرين مهلت ارسال فرم درخواست تقسيط از طريق    07/11/92

12/11/92 
درخواست تقسيط آنها موافقت شده در اعالم اسامي افرادي كه با 

 سايت

 ها و پرداخت شهريه ثابت بصورت آنالينتسويه بدهي 13/11/92

14/11/92  
15/11/92 

مراجعه به دانشكده آموزشهاي الكترونيكي و انتخاب واحد دستي 
 توسط آموزش و تحويل رسيد چك

29/11/92  
30/11/92 

 دانشجوحذف و اضافه از طريق سما سامانه توسط 

 )درصورت اضافه نمودن واحد(پرداخت مابقي شهريه متغير 03/12/92

 سررسيد تاريخ چك01/03/93
 

 

 

 


