وام بنیاد علوی صندوق رفاه وزارت علوم
بذیٌَسیلِ ًحَُ دسیافت ٍباصپشداخت ٍام بٌیاد علَی داًشجَیاى هجشد ٍ هتاّل دس ًیوسال
دٍم سال تحصیلی  95- 96بششح ریل اعالم هی گشدد:
شرایط درخواست وام:
 -1داًشجَیاى پزیشفتِ شذُ اص طشیك آصهَى فشاگیش ًباشذ.
-2داًشجَ هی بایست هعذل باالتش اص  14داشتِ باشذ.
-3داًشجَ لبال اص ٍاهْای صٌذٍق سفاُ داًشجَیاى استفادُ ًىشدُ باشذ.
-4داًشجَیاى همطع واسشٌاسی ٍسٍدی اٍل  ٍ 92بِ بعذباشٌذ.
-5حذاوثش سمف ٍام بشای داًشجَیاى هجشد  6/000/000سیال ،بشای داًشجَیاى هتاّل  8/000/000سیال
هی باشذ.
-6تىویل فشم دسخَاست ٍام ٍ تحَیل هذاسن آى بِ هذیشیت خذهات داًشجَیی بِ هٌضلِ اختصاص
لطعی ٍام اص طشف صٌذٍق سفاُ داًشجَیاى ًوی باشذ ٍ داًشجَیاى هی بایست یه هاُ پس اص اسائِ
دسخَاست خَد بِ لسوت هشبَطِ ،اص تائیذ ٍام اطویٌاى حاصل ًوَدُ ٍ دس صَست عذم ٍاسیضهبلػ ٍام بِ
شواسُ حساب باًه تجاست بِ اهَس داًشجَیی داًشگاُ اطالع دٌّذ.

مدارک الزم:
-1هشاجعِ بِ اهَسداًشجَیی (اتاق ٍ )207دسیافت فشم دسخَاست ٍام داًشجَیی .
-2لبل اص دسیافت وسشاص حمَق ضاهي اص اداسُ هشبَطِ جْت تعییي همذاس ٍام دسیافتی ٍوٌتشل هعذل ول
بِ اهَس داًشجَیی هشاجعِ بفشهاییذ.

 -2اسایِ هذاسن صیش:
فشم تىویل شذُ ٍام -شواسُ حساب باًه تجاست  -وپی واست هلی ٍشٌاسٌاهِ -اًتخاب ٍاحذ
داًشجَ  -گَاّی وسشاص حمَق (ًاهِ وسشاص حمَق ضاهي بایذ ،با عٌَاى صٌذٍق سفاُ ٍصاست علَم
تحمیمات ٍفٌاٍسدی ثبت شذُ باشذ ٍضاهي بایذواسهٌذسسوی –پیواًی ٍیا لشاسدادی دستگاّْای دٍلتی
باشذ-وپی واست هلی -شٌاسٌاهِ ٍحىن واسگضیٌی ضاهي  -داًشجَیاى هتاّل بِ ؼیش اص هَاسد فَق
وپی سٌذ اصدٍاج ،واست هلی ٍشٌاسٌاهِ صٍج ٍ یا صٍجِ سا ًیض بایذ اسایِ ًوایٌذ.

 -3صهاى تحَیل دسخَاست اص تاسیخ59/11/02لغایت 59/11/02هی باشذ.

شرایط بازپرداخت:
-1صهاى باصپشداخت ٍام پس ازفراغت ازتحصیل باسعایت سٌَات هجاصهی باشذ.دسصَستی وِ
دسیافت وٌٌذگاى ٍام تا 6هاُ بعذاصفاسغ التحصیلی (با الساط  20هاِّ )جْت صذٍسدفتشچِ الساط الذام
ًٌوایٌذ ،هی بایست ٍام خَدسابصَست یىجا تسَیِ حساب ًوایٌذ.
ٍ - 2ام شْشیِ با واسهضد %4هحاسبِ هی گشدد(طَل هحاسبِ اصصهاى دسیافت ٍام تا صهاى پشداخت
ٍام)خَاّذبَد
-3دسصَست اًصشاف،اخشاج ٍتشن تحصیل ٍ،ام شْشیِ هی بایست ّوشاُ باواسهضدبصَست یىجا
پشداخت گشدد.

امور دانشجویی دانشگاه پیام نورمرکساسکو

