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  شرایط و ضوابط بازپرداخت وام

.زمان ماه پس از فراغت از تحصیل می باشد. (مدت خدمت نظام وظیفه به زمان مندرج در بند یک اضافه می شود.)  9تاریخ سررسید اقساط براي کلیه دانشجویان  - 1

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

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

ا بجز موارد غیر قابل تقسیط و با رعایت متن ضوابط و مقررات صندوق : بدهی دوران تحصیل دانش آموختگان فوت شده و جانباز و از کار افتاده کلی و شهد 1تذکر 

 گردد.رفاه دانشجویان بخشوده می

 .باشدجاي بدهی کل وامهاي دریافتی خود میدانشجوي انصرافی، تارك تحصیل و اخراجی ملزم به بازپرداخت کامل و یک - 2

(یا از طریق پورتال دانشجویی ک ازاقساط، به یکی از شعب بانک تجارت در سراسر کشور مراجعه در تاریخ سررسید هر یبدهکاران داراي دفترچه اقساط می بایست  - 3

مبلغ بدهی خود را به حساب مندرج در فیش واریز کرده و نسخه دوم (رسید مخصوص پرداخت کننده) را تا تسویه حساب نهایی نزد خود سایت صندوق رفاه) 

رقمی قید شده در فیش و پرفراژ بانکی دقت شده و درصورت رویت  15یا  11نگهداري نماید. ضمناً درخصوص واریز مبلغ بدهی در بانک تجارت به شماره مشتري 

 مغایرت بالفاصله توسط کاربر بانک نسبت به رفع آن اقدام گردد. 

هی از کل بدهی در هنگام فراغت از تحصیل و صدور دفترچه اقساط بایستی یکجا توسط دانشجو واریز و اصل فیش واریزي تحویل گردیده و مانده بد %10مبلغ  - 4

 گردد.تقسیط می

سالیانه از ابتداي ترم دریافت وام تا شروع بازپرداخت (شروع اقساط  %4محاسبه می گردد (کارمزد  %4ارمزد بازپرداخت وام شهریه دانشجویی طبق مقررات با ک - 5

 دفترچه یا زمان واریز یکجاي بدهی) محاسبه می گردد.)

ه می تواند در ازاء دریافت نقدي اجاره بها و ظرفیت مازاد، دانشگااستفاده از خوابگاه ملکی شامل دانشجویان نوبت دوم، نیمه حضوري و .... نمی شود و درصورت وجود  -6

 بیشتر از مبلغ پایه دانشجویان روزانه نسبت به اعطاي خوابگاه اقدام نماید.  50%

و پیام نور به سایر دانشگاههاي مشابه و شهرهاي همان موسسات در یک رشته تحصیلی و یک سیستم آموزشی درصورت  کاربردي-انتقال دانشجویان موسسات علمی - 7

  موافقت دانشگاه مبداء و مقصد بالمانع است.

   

  


