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السم اس ت   1399-1400 یلیتحص   سال پزداخت شُزیٍجُت  فیشز یداوشگاٌ صىعت -خًدگزدان تُزان سیمحتزم پزد انیداوشجً رساوذ یبٍ اطالع م

ً  ٍیش ُز  پزداخت " ىٍیي اوتخاب گش tic.sharif.edu یبٍ وشاو سیپزد تیضمه مزاجعٍ بٍ يب سا ً  یحس ابذار  یاس مى   شی  وس تت ب ٍ يار   "ییداوش ج

 .ىذیاقذام وما زیشذٌ بٍ شزح س هییتعَای  متلغ

 سٍ قتلی، بٍ شزط وذاشته بذَی ي شذٌ ياحذ اخذ بٍ مجاس ثابت، شُزیٍ متلغ پزداخت با داوشجًیان ياحذ، اخذ سمان در ي ویمسال شزيع اس پیش .1

دانشجو  یاعتبار رتبه حداکثر .ومایىذ می دریافت درسی َای ياحذ اخذ بٍ شزح جذيل سیز جُت ریال40.000.000 متلغ بٍ یک َز اعتتاری بستٍ

بسته های مبالغ  .ثتت وام خًاَذ کزد 100 اعتتاری رتتٍداوشجً با اعتتار  ،بذَی قتلی در سمان ثتت اعتتاريجًد در صًرت عذم . می باشد 011

باشذ  95ريس پزداخت در بستٍ َا معادل  5ٍ طًر مثال اگز اعتتار داوشجً با تاخیز ب اعتبار کاهش یا افزایش خواهد یافت. رتبهاعتباری بر مبنای 

 ریال کاَش می بابذ. 38.000.000عىی درصذ ی 95در ساماوٍ بٍ اي تعلق گیزد متلغ بستٍ َای اعتتاری معادل  -5ي ومزٌ 

 بسته اعتباری شهریه متغیر

 متلغ بستٍ يريدی
 تاریخ

 اوقضاء شزيع

کلیٍ داوشجًیان
 

1 40.000.000 01/07/99 15/08/99 

2 40.000.000 01/07/99 15/09/99 

3 40.000.000 01/07/99 15/10/99 

      * کلیٍ متالغ بٍ ریال می باشذ.

 اعتت ار  متلغ اس بیشتز داوشجً بذَی چىاوچٍ مقطع َز در ي شًوذ می تلقی آمًسشی مجاس داشتٍ خًد بذَی اس بیشتز اعتتاری داوشجًیان کٍ مادامی .2

 .ماوذ می باقی آمًسشی مجاس یافتٍ، تخصیص اعتتار سقف سیز بٍ خًد بذَی میشان رساوذن ي التفايت بٍ ما پزداخت با باشذ

سيدت ز اس ب اسٌ اعالم ی ب ٍ     بٍ اسای َز ريس یک ومزٌ مىفی ي بزای پزداخ ت   قیذ شذٌ بزای َز بستٍ بستٍ اعتتاری در باسٌ سماوی تسًیٍ درصًرت عذم. 3

 .می یابذ تخصیصاعتتار داوشجً  رتتٍ اسای َز ريس ياریش سيدتز یک ومزٌ مثتت بٍ
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