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 جناب آقاي اردشير رستمي

 مسؤول محترم پايگاه بسيج دانشجويي شهيد مطهري دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد 

 با سالم و احترام

ي مغالة  31/03/99/ج س  مًرخ45712عغف تٍ وامٍ پس اس حمذ خذا ي دريد ي صلًات تز محمذ ي آل محمذ)ص(،          

قید شرط تسویه کامل شهریه جهت صدور مىتشزٌ اس عزف آن پایگاٌ در فضای مجاسی ي تزخی خثز گشاری َا، در خصًص 

 ي تٍ جُت تىًیز افىار عمًمی تٍ اعالع می رساوذ: ،کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم

تیشتزیه تعامل ي مساعذت را تٍ َز شىل ممىه تا داوشجًیان، تٍ يیژٌ لشز آسیة پذیز ي ایه ياحذ داوشگاَی َمًارٌ  -1

میلیارد ریال يام لزض الحسىٍ وًتاٌ مذت ي میان مذت  270تالغ تز  فالذ تمىه مالی داشتٍ است وٍ ومًوٍ آن اعغای

می تاشذ. َمچىیه عاليٌ تز آن  1399خزداد ماٌ  31صىذيق رفاٌ داوشجًیی تٍ داوشجًیان فمظ عی یه سال مىتُی تٍ 

میلیارد ریال يام شُزیٍ داوشجًیی اس تاوه لزض الحسىٍ مُز ایزان ي رسالت ومًوٍ  30پیگیزی اخذ اعتثار ي اعغای تالغ تز 

 دیگز می تاشذ.

 10میلیًن تا  3الشام تسًیٍ وامل شُزیٍ صحت وذاشتٍ ي در حال حاضز تستٍ تٍ ممغع تحصیلی داوشجً ماوذٌ تذَی اس  -2

میلیًن ریال لاتل لثًل است. ضمه ایىىٍ ماوذٌ تذَی تزای داوشجًیاوی وٍ تٍ َز دلیل امىان پزداخت وذاشتٍ تاشىذ ي تماضا 

 ومایىذ لاتل افشایش می تاشذ. 

ت داوشجًیی مغاتك ضًاتظ تٍ صًرت تزمی ي تٍ ريس در حساب شُزیٍ داوشجًیان اعمال شذٌ وٍ مثلغ آن ولیٍ تخفیفا -3

 میلیارد ریال رسیذٌ است.  7عی یىسال گذشتٍ تٍ عذد 

مذیزان ي مسؤيلیه در حًسٌ ریاست ي معايوت تًسعٍ مذیزیت ي مىاتع ياحذ َمًارٌ پاسخگًی داوشجًیاوی وٍ تٍ َز  -4

 ت ومذی شُزیٍ را وذاروذ، َستىذ.دلیل امىان پزداخ

تعییه تىلیف تذَی شُزیٍ داوشجً لشيما تٍ معىای پزداخت ومذی تذَی شُزیٍ وثًدٌ ي داوشگاٌ َمًارٌ آمادگی وامل  -5

جُت تثذیل تذَی داوشجًیان تٍ اوًاع يام َای شُزیٍ داوشجًیی یا تمسیظ تا چه ي ... را داشتٍ ي دارد وٍ الثتٍ اته مًضًع 

داوشجً تًدٌ ي ویاس تٍ تىمیل مذارن دارد ي الثتٍ َمىاران ما در سزیع تزیه سمان ممىه وسثت تٍ ياریش يام داوشجً  تٍ تماضای

 تٍ حساب شُزیٍ ي تسًیٍ آن الذام می ومایىذ. 
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تا تًجٍ تٍ شزایظ پیش آمذٌ اخیز ي پس اس شیًع تیماری وزيوا ي مشىالت التصادی ایجاد شذٌ تزای خاوًادٌ َا، ایه  -6

ماٍَ )یا تیشتز تىا تٍ تماضای وتثی  5احذ داوشگاَی در اردیثُشت ماٌ گذشتٍ عزح تثذیل ول تذَی شُزیٍ تٍ الساط ي

تزای پزداخت ومذی شُزیٍ تٍ خاوًادٌ َا يارد گزدد وٍ تا استمثال داوشجًیان  داوشجً( را تٍ اجزا گذاشت تا فشار ومتزی

امتحاوات ادامٍ دارد وٍ تحمذا... تًاوست رضایت وسثی را ایجاد ومایذ ي  مًاجٍ ي ایه عزح پس اس دي تار تمذیذ تا ایام

 دغذغٍ داوشجًیان را در ایام لثل اس امتحاوات واَش دَذ.

  

دكتر مهدي رفيعي     

 دااگشنه آزاد اسالمي   كل حىزه رياست و روابط عمىمي مدري

 واحد نجف آباد
 

 

 

 

 

 

 

 


