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  شرایط و ضوابط بازپرداخت وام

  دفترچه اقساط اقدام دانشجویانی که موفق به پایان دوره تحصیلی خود شده اند، پس از فراغت از تحصیل نسبت به پرداخت کل بدهی به حساب صندوق رفاه و یا اخذ

ماه  9. درصورتیکه پس از مدت زمان ماه پس از فراغت از تحصیل می باشد 9حداکثر می نمایند.زمان تعیین تکلیف بدهی براي کلیه دانشجویان (مشمول و غیرمشمول) 

 براي گرفتن دفترچه قسط مراجعه شود، دیگر بدهی قابل تقسیط نبوده و دانشجو می بایست کل بدهی را یکجا پرداخت نماید.

 تعداد و مبالغ اقساط بهره مندان از تسهیالت وام توسط صندوق رفاه دانشجویان تعیین خواهد شد. - 1

 سال می باشد. 5به میزان بدهی حداکثر طول مدت بازپرداخت با توجه  - 2

، از کل بدهی قابل تقسیط هنگام فرغت از تحصیل و صدور دفترچه اقساط بایستی بطور یکجا و توسط دانشجو واریز و اصل فیش واریزي تحویل شود %10مبلغ  - 3

 سپس مانده بدهی تقسیط خواهد شد.

  می بایست بصورت نقدي پرداخت گردد. : بدهی ودیعه مسکن و خوابگاه قبل از دریافت دفترچه1تذکر

ت صندوق رفاه : بدهی دوران تحصیل دانش آموختگان فوت شده و جانباز و از کارافتاده کلی و شهدا بجز موارد غیر قابل تقسیط و با رعایت ضوابط و مقررا2تذکر

  دانشجویان، بخشوده می گردد.

 از فراغت از تحصیل می باشد. مدت زمان خدمت نظام وظیفه به مدت مذکور افزوده می گردد.ماه پس  9تاریخ سررسید اقساط براي کلیه دانش آموختگان  - 4

) از طریق پورتال دانشجویی سایت صندوق رفاه( و یا  در تاریخ سررسید هر یک ازاقساط، به یکی از شعب بانک تجارتبدهکاران داراي دفترچه اقساط می بایست  - 5

 11د. ضمناً درخصوص واریز مبلغ بدهی در بانک تجارت به شماره مشتري نود را به حساب مندرج در فیش واریز کرده نمایدر سراسر کشور مراجعه و مبلغ بدهی خ

م پرداخت رقمی قید شده در فیش و پرفراژ بانکی دقت شده و درصورت رویت مغایرت بالفاصله توسط کاربر بانک نسبت به رفع آن اقدام گردد. درصورت عد 15یا 

 قساط (سه قسط متوالی) کل بدهی به دین حال تبدیل می گردد و بدهکاران موظف به پرداخت کل بدهی به صورت یکجا خواهند بود.به موقع ا

نظام وظیفه منوط به صدور دفترچه اقساط می باشد و تسلیم اصل مدارك صدور و ارسال هرگونه تأییدیه تحصیلی و یا ارسال ریزنمرات و همچنین معرفی به حوزه  -6

  باشد.از استرداد کل بدهی و انجام تعهدات قانونی دیگر می پس

راجعه براي تمدید درصورت قبولی دانشجو در مقطع باالتر بالفاصله می بایست نسبت به تمدید و تعیین کیفیت بدهی خود اقدام نماید. قابل ذکر است تا زمان م - 7

 دفترچه اقساط مطابق سررسید اقساط خود واریز نماید.

       هاي مربوط به استفاده از خوابگاه دانشجویی اجی ملزم به بازپرداخت کامل و یکجاي کل وامهاي دریافتی و هزینهردانشجویان انصرافی، تارك تحصیل و اخ - 8

 باشند.می
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