
 

 

 باسمه تعالی

 کاًَى قزض الحسٌِ داًشگاُ ٌّز اصفْاى

 ضواًرٍ  اخذجْر  ّای لزض الحسٌِ واًَى ٍیژُ اعضای درخَاسر اعسثارسٌجیٍ هزاحل ًحَُ 

 یالذ در تاًه لزض الحسٌِ رسالر :زسْ

ٍ  Google Chromeتا اسسفادُ اس هزٍرگز  www.imerat.com  یا  www.imerat.ir ٍرٍد تِ درگاُ ایٌسزًسی (1

  زلفي ّوزاُ(شوارُ هلی ٍ  وذ ٍاردوزدى ثثر ًام)تا

 (زلفي ّوزاُتز رٍی خیاهه اعضاء)اس عزیك دریافر شٌاسِ ٍ رهش ٍرٍد خس اس ٍرٍد هجذد تِ درگاُ فَق  (2

 در واًَى هزتَعِ هزتَعِ جْر اعالم عضَیردر هحل  (1118151) واًَى ثثر شٌاسِ (3

 در ساهاًِ ( ٍ ًشاًی هحل سىًَرهذارن شٌاساییآخزیي هغاتك َّیسی) واهل ٍ دلیكثثر اعالعاذ   (1

ثثر ثثر صحیح شوارُ حساب)هَجَد در خیاهىْای ارسالی(در هحل هزتَعِ   (2

 : هالی واهل ٍ دلیكاعالعاذ 

 ...ٍ اٍراق هشارورسدزدُ،  ،سْام سَد ؛دریافر اجارُ تْا ؛حمَق هاّیاًِ: جوع درآهذ( الف

 الساط تاس خزداخر هاّیاًِهالی در زَاًایی هیشاى ب( 

 تذّی هاّیاًِ)الساط ٍام(تِ تاًه لزض الحسٌِ رسالرهثلغ  ج(

ٍام پزداخت اقساط باسصزفاً جْت سٌجش اعتبار شوا در تَاًایی * کلیِ اطالعات ثبت شذُ در ایي ساهاًِ)هزآت( هحزهاًِ بَدُ ٍ 

 ٍ... قزار ًخَاّذ گزفتساسهاى اهَر هالیاتی در اختیار ّیچ ساسهاًی اس جولِ باشذ لذا  هی

اٍراق هشارور ٍ سْام ًاهِ تعٌَاى صاحة هله،  اجارُفیش حمَلی، هاًٌذ )هعسثز تارگذاری هسسٌذاذ درآهذی (3

 ٍثثر اعالعاذ جَاسوسة ٍ...(درهحل هزتَعِ اسٌاد هالىیسی، ثاتر ًشدتاًىْا،شزوسْای تَرس، سدزدُ 

 (ارسال تزای راٌّوای واًَىآى) ٍ ثثر درخَاسر اعسثارسٌجی فزم درالحسٌِ هزتَعِ  لزض واًَىاًسخاب  (4

ّای  َیت در کاًَىعض درخَاست اعتبارسٌجی بزای ّز شخص ٍاحذ ٍ جاهع بَدُ ٍ ًیاس بِ درخَاستْای اعتبارسٌجی هجشا بِ اسای* 

 باشذ هختلف)با داشتي شوارُ حسابْای هتعذد( ًوی

 خَاست هجذد اعتبارسٌجی ٍجَد داردطزیق در ؛ اسپزداخت اقساط افشایش تَاًاییتغییزشغل ٍ یا هٌابع درآهذی، اهکاى  * با

 (اعسثارسٌجیهزوش ارسال تزای )زأییذ درخَاسر اعسثارسٌجی فَق الذوز زَسظ راٌّوای واًَىاًسظار جْر  (5

 زأییذ راٌّوا(ّفسِ تعذ اس  2 زا 1 حذٍد اعالم ًسیجِ، ههشاّذُ ًسیجِ درخَاسر در ساهاًِ هزآذ)خس اس ٍصَل خیاه (6

 ٍ چاج آى جْر ارائِ در سهاى دریافر ٍام تزای درج در خزًٍذُ

 اعسثارسٌجی هزوشتِ ًسیجِ درخَاسر، هغاتك  (تْثَد دٌّذُ)ارائِ چه ٍ سایز اسٌاد ضواًسی اعالم شذُ (7

سزاسز  تاًه لزض الحسٌِ رسالر درزسْیالذ  هسعذد ٍ یا ضواًر دریافرًسیجِ اعسثارسٌجی جْر  ًکتِ هْن:

 تاشذ. هعسثز هی وشَر

 ٍ رٍیرخاسخ تِ سَاالذ هسذاٍل  ،جْر وسة اعالعاذ تیشسز، دریافر تزٍشَر راٌّوایی اعسثارسٌجی یادآٍری :

 هزاجعِ وٌیذ(سور چح ،تاال)ًَار سایر یزَاًیذ تِ لسور راٌّوا هی ؛هزوش زواس هزآذّای  شوارُ زلفي

 ر رفاّی وار وٌاى ٍ اعضای ّیاذ علوی داًشگاُ ٌّز اصفْاىَاه

 111 ّفر رلن رلن1


