
 بسمٍ تعالي
 دانشجوي گرامي :

 هغبلت سيز تْيِ شذُ است:ثِ هٌظَر آشٌبيي ثب تسْيالت داًشجَيي ٍ ثبسپزداخت ٍام 

 شرايط دريافت ي ميسان يام:

 
و آموزشي :  الف( شرايط عمومي 

 دارا ثَدى صالحيت اخاللي ٍ رعبيت شئَى داًشجَيي -1

 دارا ثَدى اٍلَيت ًيبس هبلي -2

 يب ثَرس تحصيليعذم استفبدُ اس ٍام ، ووه  -3

 )داًشجَي توبم ٍلت(  اخذ حذالل تعذاد ٍاحذّبي هَرد لشٍم عجك همزرات آهَسشي -4

 هشزٍط ًجَدى داًشجَ در دٍ ًيوسبل لجل )ثزاي داًشجَيبى ًين سبل سَم ثِ ثعذ( -5

سهابى   يىي اس دفابتز اساٌبد رساوي وشاَر در     در يا بازوشستٍداراي حكم كارگسيىي  ضامه كارمىدسپزدى تعْذ هحضزي ثب  -6

 درخَاست ٍام

وام در طول تحصيل به  شرح ذيل مي باشد:  مدت مجاز استفاده از 

 ًيوسبل( 4سبل تحصيلي ) 2وبرداًي ، وبرشٌبسي ًبپيَستِ ٍ وبرشٌبسي ارشذ ًبپيَستِ حذاوثز  -

 
وام:  شرايط و ضوابط بازپرداخت 

س تحصيل ًسجت ثِ ثبسپزداخت وال  داًشجَيبًي وِ هَفك ثِ پبيبى دٍرُ تحصيلي خَد شذُ اًذ، پس اس فزاغت ا -1

ثذّي ثِ حسبة صٌذٍق رفبُ ٍ يب اخذ دفتزچِ السبط الذام هي ًوبيٌذ. سهبى تعييي تىيلا  ثاذّي ثازاي ولياِ     

 هبُ پس اس فزاغت اس تحصيل هي ثبشذ. 9داًشجَيبى )هشوَل ٍ غيزهشوَل( حذاوثز 

سبط ثبيستي يىجب تَسظ داًشجَ ٍاريش ٍ اصل اس ول ثذّي در ٌّگبم فزاغت اس تحصيل ٍ صذٍر دفتزچِ ال 11هجلغ % -2

 شي تحَيل گزديذُ ٍ هبًذُ ثذّي تمسيظ هي گزدد.يفيش ٍار

 هبُ پس اس فزاغت اس تحصيل هي ثبشذ. 9تبريخ سزرسيذ السبط ثزاي وليِ داًشجَيبى  -3

 هذت خذهت ًظبم ٍظيفِ ثِ سهبى هٌذرج در ثٌذ سِ اضبفِ هي شَد.

ثبًه تجبرت در  ثذّىبراى داراي دفتزچِ السبط، هي ثبيست در تبريخ سزرسيذ ّزيه اس السبط، ثِ يىي اس شعت -4

ٍ ًسخِ دٍم )رسيذ هخصَص پزداخت  ِ حسبة هٌذرج در فيش ٍاريش ِ ٍ هجلغ ثذّي خَد را ث سزاسز وشَر هزاجع

ِ حسبة ًْبيي ًشد خَد ًگْذاري ًوبيٌذ. در صَرت عذم  ثبسپزداخت ثِ هَلع السبط )سِ لسظ وٌٌذُ( را تب تسَي

ِ ثبسپزداخت ول ثذّي ثِ صَرت يىجب خَاٌّذ  ٍ ثذّىبراى هَظ  ث ِ ديي حبل تجذيل هي گزدد  هتَالي( ول ثذّي ث

 ثَد. 

صذٍر ٍ ارسبل ّزگًَِ تبييذيِ تحصيلي ٍ يب ارسبل ريشًوزات ٍ ّوچٌيي هعزفي ثِ حَسُ ًظبم ٍظيفِ هٌاَط ثاِ    -5

شذ ٍ تسلين اصل هذارن پس اس استزداد ول ثذّي ٍ اًجبم تعْذات لبًًَي ديگز هي صذٍر دفتزچِ السبط هي ثب

 ثبشذ.

داًشجَيبى اًصزافي ، تبرن تحصيل ٍ اخزاجي هلشم ثِ ثبسپزداخت وبهل ٍ يىجبي ول ٍام ّبي دريبفتي خاَد هاي    -6

 ثبشٌذ.

 هي ثبشذ.  درصد 4ٍام شْزيِ داًشجَيي ثب وبرهشد هحبسجِ هي گزدد ٍ وبرهشد آى عجك همزرات  -7

ٍريال پس   0000002  ريال بًدٌ كٍ َر وًبت حداكثر  000/000/10  ميسان يام شُري

 از تاييد صىديق رفاٌ پرداخت شدٌ ي از شُريٍ آن ترم كم خًاَد شد. 


