مقررات دریافت وام تحصیلی ،مسکن و بیمه
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عذم اشتغال تِ واری وِ هستلشم دریافت اجزت تاشذ (تِ استثٌای وار داًشجَیی)
سپزدى سٌذ تعْذ هحضزی تا ضاهي هعتثز
ثثت ًام در حذالل تعذاد ٍاحذّای هَرد لشٍم ،عثك همزرات آهَسشی تِ عٌَاى داًشجَی توام ٍلت
هشزٍط ًثَدى در دٍ ًیوسال لثل (داًشجَیاى جذیذ الَرٍد در ًیوسال اٍل ٍ دٍم تحصیل ،تذٍى احتساب هعذل ٍام دریافت
هیًوایٌذ).
داًشجَی تا یه ًیوسال هشزٍط تحصیلی ،اس ًصف ٍام تحصیلی استٌفادُ هیًوایذ.
ٍام داًشجَیاًی وِ دٍ ًیوسال هشزٍط شًَذ ،لغع خَاّذ شذ.

الف) مدت استفاده از وام:


وارداًی ٍ وارشٌاسی ارشذ ًاپیَستِ ( چْار سال)
وارشٌاسی ًاپیَستِ ( چْار ًیوسال)
وارشٌاسی پیَستِ ٍ دوتزای تخصصی ( ّشت ًیوسال)
وارشٌاسی ارشذ پیَستِ ٍ دوتزی حزفِای ( دٍاسدُ ًیوسال)
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چٌاًچِ داًشجَ تِ ّز ًحَی در دٍرُای اس تحصیل اس ٍام استفادُ ًٌوایذ ،هذت هذوَر جشء دٍرُ هٌذرج در هادُ  7هحسَب
هیشَد ٍ اس تالیواًذُ دٍرُ هیتَاًذ استفادُ ًوایذ.
ارائِ هذرن یا اجارُ ًاهِ هعتثز تزای دریافت ٍام هسىي ،ضزٍری هیتاشذ.
خَاّزاى داًشجَی هتأّل وِ دٍر اس ّوسز در شْزستاىّای دیگز سًذگی هیوٌٌذ ،هیتَاًٌذ اس ٍام هسىي داًشجَیاى هجزد
استفادُ ًوایٌذ.
داًشجَیاى سى وِ تِ علت شْادت ،فَت ،اس وار افتادگی ّوسز ٍ یا هتاروِ ،فزسًذاًشاى را تحت تىفل دارًذ تا ارائِ اسٌاد ٍ هذارن
لاًًَی هیتَاًٌذ اس ٍام هسىي هتاّلی ٍ حك اٍالد تْزُهٌذ گزدًذ.
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ب) مراحل درخواست وام:
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ولیِ داًشجَیاى ٍام تحصیلی ٍ هسىي (در صَرتیىِ شزایظ اٍلیِ را دارا تاشٌذ) هَظفٌذ در اتتذای ّز ًیوسال تحصیلی ( در
سهاًی وِ تَسظ اهَر داًشجَیی تعییي هیگزدد) ًسثت تِ تىویل تزي درخَاست الذام ٍ تِ اهَر داًشجَیی ارائِ ًوایٌذ.
ولیِ داًشجَیاى هتماضی ٍام تیوِ ٍ تْزُهٌذ اس خَاتگاُ ،هَظفٌذ تزای یىثار در ّز دٍرُ (همغع) تحصیلی فزم هذوَر را در
صَرتیىِ شزایظ اٍلیِ را داشتِ تاشٌذ تىویل ٍ تِ اهَر داًشجَیی ارائِ ًوایٌذ ٍ در صَرت اًصزاف اس ّز یه اس هَارد فَق الذوز،
هزاتة را تِ صَرت وتثی تِ اهَر داًشجَیی هحل تحصیل خَد اعالم وٌٌذ.
در صَرتیىِ تِ ّز ًحَی داًشجَ شخصا اس اخذ ٍام هٌصزف یا شزایظ دریافت ٍام را ًذاشتِ تاشذ یا تِ دلیلی اس استفادُ خَاتگاُ
اًصزاف ًوَدُ یا هحزٍم گزدد ،هیتَاًذ اس تزًاهِ تسْیالت رفاّی خارج شَد.
در صَرتیىِ ّزگًَِ تغییز در ٍضعیت داًشجَ اس جولِ ( اسدٍاج ،تَلذ فزسًذ ٍ ) ...اس سَی داًشجَ اعالم گزدد ،تزي درخَاست ٍی
اصالح ٍ در صَرت ٍجَد سهاى تزای اًجام وار ،در سیستن اتَهاسیَى لحاػ هیشَد.

