
   نامه اعطاي وام دانشجویی آیین
  )اي تهران ي آموزش عالی غیر انتفاعی رایانه مؤسسه(

  
  

  :کلیات
 بودن اولویـت  ن دانشجویی، دارائوش بودن صالحیت اخالقی و رعایت هاي صندوق به دانشجویان متقاضی به شرط دارا وام): 1(ماده 

و نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشـی    ثبت، م مؤسسات دیگراستفاده از بورس، کمک یا وا عدمنیاز مالی، 
  .است  قابل پرداخت قرار داشتن در سنوات مجاز تحصیل خود

بنابراین دانشجویان قبل از مراجعه . باشند به تکمیل فرم تعهد محضري می کلیه دانشجویان متقاضی وام شهریه موظف ):2(ماده 
نام و ارائه  مراجعه و پس از دریافت تعهد، اصل سند را در زمان ثبت) در هر شهري(به مؤسسه به یکی از دفاتر استاد رسمی کشور 

وام قبل از اخذ سند تعهد محضري ممنوع اعطاي هرگونه الزم به ذکر است  .رك، به امور دانشجویی مؤسسه تحویل دهندامد
  .باشد می 

و تحویل تعهد محضري با ضامن معتبر و مدارك  گانه مربوط 3هاي  تکمیل نمودن فرم در ابتداي هر نیمسال تحصیلی با ):3(ماده 
 . نسبت به دریافت وام شهریه اقدام نمایند ،الزم

  .درخواست وام نمایند) اصلی( از طریق دانشگاه مقیم بایست دانشجویان میهمان می ):4(ماده 
  

  :نحوه بازپرداخت
  :باشد پرداخت بدهی دانشجویانی که از تسهیالت ذکر شده استفاده نمودند به دو صورت می نحوه باز

براي در صورت تمایل دانشجو به صورت اقساط نه ماه پس از فراغت از تحصیل براي دانشجویان دختر اولین قسط آغاز و  -1
. گردد ، محاسبه میشود التحصیلی آغاز می پس از فارغ هستند اولین قسط دو سال و نه ماه) سرباز(دانشجویان پسر که مشمول 

 .التحصیلی نقداً پرداخت نمایند بایست در زمان فارغ کل بدهی را در صورت اقساط می% 10ضمناً مبلغ 
التحصیلی با گرفتن فیشی از  توانند در زمان فارغ صورت یکجا هستند میه دانشجویانی که مایل به پرداخت کل بدهی خود ب -2

  . واحد تسویه حساب کل وجه را پرداخت نمایند
  

 :رمدارك موردنیاز جهت درخواست وام شهریه براي اولین با

 اول  پرینت انتخاب واحد نیمسال -1
 )3تا  1هاي شماره  فرم( فرم تکمیل شده درخواست وام شهریه -2
 شناسنامه دانشجو) اسکن(تصویر  -3
 کارت دانشجویی ) اسکن( تصویر -4
 )پشت و رو( تصویر کارت ملی دانشجو -5
 .)دقت کنید شماره حکم کارگزینی ضامن حتماً در برگه تعهد محضري قید گردد(اصل تعهدنامه محضري  - 6



 گواهی کسر از حقوقتصویر  یا .)کارمند رسمی یا پیمانی دولت باشد ضامن در صورتی که( تصویر آخرین حکم کارگزینی ضامن -7
  . .)بازنشسته دولت باشدضامن در صورتی که ( ضامن

  
  :رمدارك مورد نیاز وام شهریه براي دومین بار و بیشت

 جاريپرینت انتخاب واحد نیمسال  -1
 )3تا  1هاي شماره  فرم(ت وام شهریه فرم تکمیل شده درخواس -2
  کارت دانشجویی) اسکن( تصویر -3

  
  :شرایط وام دانشجویی

  .شود ساس بودجه اختصاص یافته توزیع میی بر اوام دانشجوی -1
  .شود ررسی تقاضاي وام و تعیین اولویت آن توسط کمیته اعطاي وام انجام میب -2
 .ترم خواهد بود 3حداکثر پرداخت وام به دانشجویان  -3
 .شود شده از طرف کمیته انجام میاعطاي وام بر اساس زمانبندي اعالم  -4


