شرایط دریافت و میزان تسهیالت رفاهی
شرایط عمومی و آموزشی:

میزان وام مسکن در هر ماه

 -1دارابودن صالحیت اخالقی و رعایت شئون دانشجویی
 -2دارابودن اولویت مالی
 -3عدم استفاده وام ،کمک یا بورس تحصیلی
 -4در زمان وام ،عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت باشد
(باستثنای کار دانشجویی)
 -5اخذ حداقل واحدهای مورد لزوم طبق ضوابط و مقررات آموزشی
 -6مشروط نبودن دانشجو در دو نیمسال قبل بطور متوالی (برای دانشجویان
نیمسال سوم به بعد)
 -7سپردن سند تعهد محضری با ضامن کارمند رسمی یا پیمانی در یکی از
دفاتر اسناد رسمی

مدت استفاده از وامها:
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پنج شهر بزرگ:
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میزان ودیعه مسکن

تعیین تکلیف بدهی برای کلیه دانشجویان (مشمول و غیرمشمول) حداکثر  9ماه پس از
فراغت از تحصیل میباشد و اگر پس از آن برای گرفتن دفترچه اقساط مراجعه شود ،دیگر
بدهی قابل تقسیط نبوده و دانشجو میبایست کل بدهی را یکجا پرداخت نماید.
 -1تعداد و مبلغ اقساط بهره مندان از تسهیالت وام توسط صندوق رفاه دانشجویان تعیین
خواهد شد.
 -2طول مدت بازپرداخت با توجه به میزان بدهی حداکثر  5سال میباشد
 -3مبلغ  11درصد از کل بدهی قابل تقسیط هنگام فراغت از تحصیل بایستی بطور یکجا
توسط دانشجو از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه و یا بانک تجارت پرداخت شود و
مانده بدهی تقسیط خواهد شد.
 -4تاریخ سررسید اقساط برای کلیه دانشآموختگان  9ماه پس از فراغت از تحصیل
میباشد ،مدت زمان نظام وظیفه به مدت مذکور اصافه خواهد شد.
 - -5بدهکاران دارای دفترچه اقساط میبایست در تاریخ سررسید هر یک از اقساط یا از
طریق مراجعه به پورتال دانشجویی و یا یکی از شع ب بانک تجارت در سراسر کشور واریز
نمایند ،در صورت عدم پرداخت بموقع اقساط (سه قسط متوالی) جریمه دیرکرد اقساط در
سیستم به نام دانشجو منظور خواهد شد.
 -6صدور و ارسال هرگونه تاییدیه تحصیلی یا ارسال ریزنمرات و همچنین معرفی به
حوزه نظام وظیفه منوط به صدور دفترچه اقساط میباشد و تسلیم اصل مدرک پس از
استرداد از کل بدهی و انجام تعهدات قانونی دیگر میباشد.
 -7دانشجویان انصرافی ،تارک تحصیل و اخراجی ملزم به بازپرداخت کامل و یکجای کل
بدهی وامهای دریافتی میباشند.
 -8انتقال بدهی دانشجویان در یک رشته تحصیلی و یک مقطع در دانشگاه دولنی بالمانع
میباشد.
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شرایط و ضوابط بازپرداخت وام:
دانشجویانی که موفق به پایان دوره تحصیل خود شدهاند ،پس از فراغت از تحصیل نسبت
به پرداخت کل بدهی به حساب صندوق رفاه یا اخذ دفترچه اقساط اقدام مینمایند .زمان
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 دانشجویان متاهل مرد به ازای هر فرزند ( 311هزار ریال) دانشجویان زن که به علت فوت ،شهادت ،از کارافتادگی همسر یا متارکه،فرزندانشان را تحت تکفل دارند ،با ارائه اسناد و مدارک قانونی میتوانند از حق
اوالد بهرهمند گردند.
 -ترمهای پائیز  4/5ماه و ترمهای بهار  5ماه محاسبه میگردد.
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 در مقابل اجاره نامه رسمی به دانشجویان متاهل واجد شرایط دوره روزانه ودیعه مسکن پرداخت می
شود و باید در پایان تحصیل در همان مقطع بطور یکجا به صندوق رفاه دانشجویان تادیه گردد.
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