وام بنیاد علوی دانشجویان
بدیوسیله نحوه دریافت و بازپرداخت وام بنیادعلوی دانشجویان مجرد ومتاهل در
نیمسال اول سال تحصیلی89- 89بشرح ذیل اعالم می گردد:
شرایط درخواست وام:
 -1دانشجو می بایست پذیرفته شده ازطریق آزمون فراگیر نباشد.
-2دانشجو می بایست معدل باالتر از 11داشته باشد.
-3دانشجو قبال از وام های صندوق رفاه دانشجویی استفاده نکرده باشد.
 -1دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی نیمسال دوم 89و به بعد و مقطع کارشناسی ارشد ورودی
نیمسال دوم  89و به بعد میتوانند از وام بنیاد علوی استفاده نمایند.
 -3حداکثر سقف وام برای دانشجویان مجرد  6000000ریال و برای دانشجویان
متاهل 9000000ریال می باشد.
 -1تکمیل فرم درخواست وام دانشجویی و تحویل آن به مدیریت خدمات دانشجویی به منزله اختصاص
قطعی وام از طرف صندوق رفاه دانشجویان نمی باشد و دانشجویان می بایست یک ماه پس از ارائه
درخواست خود به قسمت مربوطه مراجعه واز تائید وام شهریه اطمینان حاصل نموده و در صورت عدم
تائید وام نسبت به واریز وام خود اقدام نمایند.
مدارک الزم:
-1مراجعه به مسئول امور دانشجویی (اتاق  )222جهت تعیین مقداروام دریافتی و کنترل معدل کل
-2دریافت فرم های مربوطه
 -3افتتاح حساب در بانک تجارت
 -1ارایه فرمهای تکمیل شده  ،کپی کارت ملی وشناسنامه وانتخاب واحد دانشجو
تبصره-برای دانشجویان متاهل ارائه کپی سندازدواج ،کارت ملی وشناسنامه زوجه الزامی است.

 -5ارایه کپی کارت ملی ،شناسنامه ،حکم کارگزینی وگواهی کسرازحقوق (نامه کسرازحقوق ضامن
باید با عنوان صندوق رفاه وزارت علوم تحقیقات و فناوری ثبت شده باشد و ضمنا باید کارمند رسمی
یاپیمانی ویا قراردادی دستگاههای دولتی باشد.
-6دانشجویانی که در ترمهای گذشته پرونده درخواست وام تشکیل داده وازاین وام استفاده نموده اند
می توانند با مراجعه به مسئول امور دانشجویی فقط فرم درخواست وام را دریافت نموده وتکمیل نمایند.
زمان دریافت مدارک وام دانشجویی از تاریخ  89/9/98الی 89/9/66می باشد.
شرایط بازپرداخت:
 .1زمان بازپرداخت وام پس ازفراغت ازتحصیل بارعایت سنوات مجازمی باشد(درصورتی که
دریافت کنندگان وام تا  6ماه بعدازفارغ التحصیلی (با اقساط  22ماهه )جهت صدوردفترچه
اقساط اقدام ننمایند ،می بایست وام خودرا بصورت یکجا تسویه حساب نمایند.
 .2در صورت انصراف ،اخراج وترک تحصیل ،وام شهریه می بایست همراه باکارمزد بصورت
یکجاپرداخت گردد.
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