وزارت علوم تحقیقات و فنآوری
دانشگاه صنعتی ارومیه
معاونت دانشجویی و فرهنگی

شرایط دریافت و میزان تسهیالت رفاهی سالتحصیلی 3343-49
شرایط عمومی و آموزشی:

آشنایی با ضوابط و مقررات
پرداخت و بازپرداخت تسهیالت دانشجویی
ویژه دانشجویان روزانه و شبانه

مدت استفاده از وامها:

 -3دارابودن صالحیت اخالقی و رعایت شئون دانشجویی
 -2دارابودن اولویت نیاز مالی
 -3عدم استفاده از وام ،کمک یا بورس تحصیلی
 -9اخذ حداقل واحدهای موردلزوم طبق ضوابط و مقررات آموزشی (دانشجوی تمام وقت)
 -5سپردن سند تعهد محضری با ضامن کارمند رسمی یا پیمانی در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور در
زمان درخواست وام
 -6درخواست وام

 کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی
ارشد ناپیوسته حداکثر  2سال تحصیلی (9
نیمسال)

 کارشناسی پیوسته حداکثر  9نیمسال
تحصیلی ( 8نیمسال)

انواع وامها

سالتحصیلی 3141-49

 -3جمعآوری درخواستهای وام تحصیلی و
مسکن دوره روزانه و همچنین وام شهریه
(نوبت دوم) در فاصله یکماه هر ترم انجام
میپذیرد و قابل تمدید نخواهد بود.
 -2از دانشجویان عزیز خواهشمند است به
اطالعیههای الصاقی در پانل صندوق رفاه
دانشجویان توجه داشته باشند چرا که تمام
موارد مرتبط با انواع وامهای دانشجویی اعم
از نوع و مبالغ وامها ،مهلت ثبت نام و جمع
آوری درخواستها و  ...در این پانل نصب
میگردد.
 -3از تمامی عزیزان دانشجو خواهشمند
است در صورت داشتن هر گونه انتقاد و
پیشنهاد ارزنده ،آنرا با مسئول صندوق رفاه
دانشجوین این دانشگاه در میان بگذارند تا
نهایت بهرهمندی از تسهیالت تعلق یافته از
سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بعمل
آید.

دانشجویان شبانه

 -7درخواست وام

وام حج عمره

وام شهریه

کاردانی و کارشناسی
ناپیوسته

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ارشد
ناپیوسته

 9نیمسال هر نوبت حداکثر
سه میلیون ریال

 8نیمسال هر نوبت حداکثر
سه میلیون ریال

 9نیمسال هر نوبت حداکثر یازده

میلیون و پانصد هزار ریال

وام عتبات عالیات

کلیه مقاطع و یکبار در طول تحصیل
پنج میلیون ریال

سه میلیون ریال

شرایط و ضوابط بازپرداخت وام:
تاریخ سررسید اقساط برای کلیه دانشجویان  4ماه پس از فراغت از تحصیل میباشد (مدت زمان خدمت نظام وظیفه به زمان مندرج در بند  6اضافه
-3
می شود) زمان تعیین تکلیف بدهی برای کلیه دانشجویان (مشمول و غیرمشمول) حداکثر  4ماه 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.
دانشجویان انصرافی ،تارک تحصیل و اخراجی ملزم به بازپرداخت کامل و یکجای کل وامهای دریافتی میباشند.
-2
بدهکاران دارای دفترچه اقساط می بایست در تاریخ سررسید هر یک از اقساط از طریق یکی از شعب بانک تجارت و یا مراجعه به پورتال دانشجویی
-3
صندوق رفاه دانشجویی اقساط خود را پرداخت نمایند.
مبلغ  % 31از کل بدهی قابل تقسیط هنگام فراغت از تحصیل بایستی بطور یکجا توسط دانشجو از طریق بانک تجارت و یا مراجعه به پورتال
-9
دانشجویی واریز شده و باقیمانده بدهی تقسیط خواهد شد.
 - 5بازپرداخت وام شهریه دانشجویی طبق مقررات با کارمزد  %9محاسبه میگردد (کارمزد  %9سالیانه از زمان دریافت وام تا شروع بازپرداخت است )

