دااگشنه آزاد اسالمی مرکز محمودآباد
هذاسن ٍ ضَابط آهَصضی
جْت ثبت ًام ابتذا بِ سایت هشوض آصهَى بِ ًطاًی  ٍ www.azmoon.orgپس اصثبت ًام دس سایت بِ هحل داًطگاّی هشاجعِ ٍ ثبت ًام خَد سا تىویل ًواییذ.
هذاسن هَسد ًیاصثبت ًام :
)1اصل ضٌاسٌاهِ بِ ّوشاًُ 1سخِ وپی توام صفحات
)2اصل واست هلی بِ ً 1سخِ وپی
)3اصل آخشیي هذسن تحصیل
)4دس صَست اسائِ گَاّی هَلت (تْیِ سفتِ  10/000/000هیلیَى سیالی بِ ّوشاُ یه ًسخِ وپی)
 6)5لطعِ عىس  4 * 3پطت ًَیسی ضذُ
)6واست پایاى خذهت بِ ّوشاُ وپی (دس صَست اتوام خذهت)

هذاسن ٍ ضَابط هالی
جْت ثبت ًام داًطجَیاى هیبایستی ضْشیِ ثابت ٍ دسصذي اص ضْشیِ هتغیش خَد سا بِ صَست الىتشًٍیىی پشداخت ًوایٌذ .دس غیش ایٌصَست هَفك بِ اًجام ثبت ًام
ًخَاٌّذ ضذ.
داًطجَیاى دس صَست هَفك ًطذى بشاي تْیِ واست ّاي عابش باًه تا هَلع ثبت ًام ،هی تَاًٌذ اص واست افشاد دیگش جْت پشداخت الىتشًٍیىی ضْشیِ استفادُ ًوایٌذ.
دس صهاى اًجام حزف ٍ اضافِ ضْشیِ ثابت بِ اضافِ ّضیٌِ ولیِ ٍاحذّا اص لبل هی بایستی پشداخت ضذُ باضذ .دسغیش ایٌصَست اًجام حزف ٍ اضافِ اهىاًپزیش ًوی باضذ.
جْت اًجام پشداخت الىتشًٍیىی اطالعات صیش هَسد ًیاص هی باضذ:
* ضواسُ واست ( 16سلوی وِ بش سٍي واست دسج هی ضَد)
* سهض ایٌتشًتی واست (ایي سهض با سهض پشداخت واست هتفاٍت هیباضذ ٍ اص طشیك دستگاّْاي خَدپشداص باًه ٍ اًتخاب گضیٌِ تغییش سهض دٍم(ایٌتشًتی) تٌظین هی ضَد) .
* وذ ( CVV2وذي سِ یا چْاس سلوی وِ بش سٍي یا پطت واست هعوَال دسج هی گشدد)
* تاسیخ اًمضاي واست (هعوَال بش سٍي واست دسج هی گشدد دس غیش ایي صَست بِ ضعبِ صادس وٌٌذُ هشاجعِ ًواییذ)
* دس صیش سٍش واس بشاي اخز سهض دٍم تَضیح دادُ ضذُ است :
ضوا هی تَاًیذ با هشاجعِ بِ ّش یه اص پایاًِ ّاي خَدپشداص باًه ( )ATMخَد بِ سٍش ریل الذام ًوَدُ ٍ سهض ایٌتشًتی واست خَد سا دسیافت ًواییذ پس اص ٍسٍد واست خَد دس پایاًِ ّاي خَدپشداص باًه ٍ ٍاسد ًوَدى سهض واست ًسبت بِ اًتخاب گضیٌِ " تغییش سهض " الذام فشهائیذ . گضیٌِ " تغییش سهض ایٌتشًتی " سا اًتخاب ًواییذ . سهضایٌتشًتی هَسدًظش خَد سا حذالل دس  6سلن ٍاسد ٍ هجذداً طبك فشهاى سیستن  ،سهض سا تىشاس ًواییذ. پس اص اًجام هَفمیت آهیض عولیات  ،سهض ایٌتشًتی ضوا فعال هیطَدتَجِ :دس حفظ ٍ ًگْذاسي سهض ایٌتشًتی خَد ًْایت دلت سا هبزٍل فشهاییذ.
ضشایط استفادُ اص تخفیف ضْشیِ
-1واسوٌاى داًطگاُ آصاد آسالهی-2داًطجَیاى هوتاص علویً-3فشات بشتش وٌىَس سشاسشي-4داًطجَیاى هوتاص ٍسصضی-5داًطجَیاى لاسي ٍ حافظ لشآى وشین-6
ًفشات بشتش هسابمات فشٌّگی ٌّ،شي-7داًطجَیاى داساي عٌاٍیي علوی-8داًطجَیاى عضَ باضگاُ پژٍّطگشاى جَاى-9داًطجَیاى عضَ اًجوي ّاي علوی-10
داًطجَیاى بیواسیْاي خاظ-11خاًَادُ ّایی وِ بیص اص یه داًطجَ دس داًطگاُ آصاد اسالهی داسًذ
داًطجَیاى بی سشپشست ٍ ون بضاعت(تحت پَضص وویتِ اهذاد)
تَجِ :
اسائِ بشي اًتخاب ٍاحذ الضاهی است.
هذاسن هثبتِ ّش بٌذ فَق الزوش ضویوِ گشدد.

ولیِ داًطجَیاى عضیض دس ّوِ هماطع هیتَاًٌذ جْت اخز ٍام داًطجَیی ٍصاست علَم ٍ ّوچٌیي ولیِ داًطجَیاى همطع واسضٌاسی  ،جْت دسیافت ٍام ساصهاى هشوضي
با هشاجعِ بِ اهَس هالی الذام ًوایٌذ.

