
 

 «ي ي با ضوابط و مقررات پرداخت و بازپرداخت تسهيالت دانشجويآشناي»
 شرايط عمومي -الف

 دارا بودن صالحيت اخالقي و رعايت شئون دانشجويي. -1
 دارا بودن اولويت نياز مالي. -2

 .عدم استفاده از وام يا كمك يا بورس تحصيلي -3

 جرت مي باشد)به استثناي كار دانشجويي(.اشتغال به كاري كه مستلزم دريافت ادر زمان دريافت وام، عدم  -4

 ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي)دانشجوي تمام وقت(. -5

 مشروط نبودن دانشجوي در دو نيمسال قبل)براي دانشجويان نيمسال سوم به بعد(. -6

 سپردن تعهد محضري با ضامن معتبر در زمان درخواست وام. -7

 ز وامها  در طول تحصيل به شرح ذيل مي باشد:مدت استفاده ا -ب
 .نيمسال(سه سال تحصيلي) 2كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر  -1

 نيمسال(. ششسال تحصيلي ) 4كارشناسي حداكثر  -2
 سال تحصيلي)دوازده نيمسال(. 6كارشناسي ارشد پيوسته و دكتراي حرفه اي حداكثر  -3
 سال تحصيلي )هشت نيمسال(. 4تراي تخصصي )غير بورسيه( حداكثر دك -4

 نحوه پرداخت وام:
 وام به حسابي كه مؤسسه اعالم مي نمايد جهت تامين بخشي از شهريه دانشجو واريز مي گردد. -1

 شرايط و ضوابط پرداخت وام ها و تسهيالت رفاهي
وظفند پس از فراغت از تحصيل نسبت به پرداخت كل بدهي به خود شده اند، مدانشجوياني كه موفق به پايان دوره تحصيلي  -1

 حساب صندوق رفاه و يا اخذ دفترچه اقساط اقدام نمايند.

 % كل بدهي دانش آموخته مي باشد.2ميزان اقساط بهره مندان معادل * 
 ماه پس از فراغت از تحصيل مي باشد. 9تاريخ سررسيد اقساط براي كليه دانشجويان * 

 نظام وظيفه به زمان مندرج در بند يك اضافه مي شود.مدت خدمت * 

رت اقساط، باز پرداخت خواهد % كارمزد از زمان پرداخت تا شروع بازپرداخت تعلق مي گيرد كه به همراه اصل وام به صو4به مبلغ * 
 شد.

 % از كل وام دريافتي خود مي باشند.11خت * دانشجويان در زمان صدور دفترچه اقساط موظف به پردا

 % كارمزد به عهده امور دانشجويي دانشگاه مي باشد.4تذكر مهم: نحوه محاسبه 
بدهكاران داراي دفترچه اقساط، مي بايد در تاريخ سررسيد هر يك از اقساط، به يكي از شعب بانك تجارت در سراسر كشور -1

درج در فيش واريز و نسخه دوم )رسيد مخصوص پرداخت كننده( را تسويه حساب نهايي نزد مراجعه و مبلغ بدهي خود را به حساب من
خود نگهداري نمايند. در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط )سه قسط متوالي( كل بدهي به دين حال تبديل مي گردد و بدهكاران 

 موظف به پرداخت كل بدهي به صورت يكجا خواهند بود.

نه تاييديه تحصيلي و يا ارسال ريز نمرات و همچنين معرفي به حوزه نظام وظيفه منوط به صدور درفترچه صدور و ارسال هرگو -2
 اقساط و تسليم اصل مدارك پس از استرداد كل بدهي و انجام تعهدات قانوني ديگر مي باشد.

 دريافتي خود مي باشند.دانشجويان انصرافي، تارك تحصيل و اخراجي ملزم به بازپرداخت كامل و يكجاي كل وامهاي  -3
 

ماه بعد از تاريخ دفاعيه جهت تسويه حساب به امور  9الزم به ذكر است دانشجوياني كه 

 باشند. دانشجويي مراجعه نمايند موظف به پرداخت كل بدهي به صندوق مي



 مراحل دريافت وام نوبت اول* 

 برگي از اداره وام امور دانشجويي. 3دريافت فرم تقاضاي وام  -1
 ل مشخصات فردي توسط متقاضي.تكمي -2

و سپردن تعهد ضاامن در  يا بازنشسته معرفي ضامن كارمند )با حكم كارگزيني و فيش حقوقي( يا ضامن كاسب )با جواز كسب(  -3
 دفترخانه اسناد رسمي.

 توسط گروه آموزشي.  2تاييد فرم شماره  -4

 توسط معاون يا مدير آموزش. 2تاييد فرم شماره  -5

 به اداره وام امور دانشجويي.ارائه نسخ كامل شده  -6

 

 
  

 

 * مراحل دريافت وام عادي

 از اداره وام امور دانشجويي. 2دريافت فرم تقاضاي وام شماره  -1

 تكميل مشخصات فردي توسط متقاضي. -2
 تاييد توسط گروه آموزشي. -3
 تاييد توسط معاون يا مدير آموزش. -4
 انشجويي.ارائه نسخ كامل شده به اداره وام امور د -5
 


