صندوق رفاه دانشجویی دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد مالیر
راهنمای استفاده از وام شهریه وزارت علوم ( به مبلغ  5میلیون ریال )
شرایط عمومی وام گیرندگان :
 -1دارا بَدى اٍلَیت ًیبز هبلی
 -2دارا بَدى صالحیت اذالقی ٍ رعبیت ضئًَبت داًطجَیی
 -3عدم پرداذت ضْریِ داًطجَ تَسط سبیر سبزهبًْب
شرایط آموزشی وام گیرندگان :
 -1اضتؽبل بِ تحصیل داًطجَ بِ صَرت توبم ٍقت در داًطکدُ فٌی ٍ حرفِ ای سوب هالیر
 -2اضتؽبل بِ تحصیل داًطجَ در سٌَات هجبز (برای دٍرُ کبرداًی حداکثر ً 5یوسبل)
* تعداد دفعبتی کِ داًطجَ هی تَاًد از ٍام ٍزارت علَم استفبدُ ًوبید بِ تبرید تحَیل هدارک  ،بَدجِ ٍام داًطکدُ ٍ تعداد هتقبضیبى بستگی دارد .
مراحل دریافت وام :
 -1تکویل فرم ّبی هربَطِ بِ صَرت ذَاًب ٍ بدٍى قلن ذَردگی ٍ تبیید فرم تَسط کبرضٌبس آهَزش ٍ هدیر داًطجَیی
 -2ارائِ فرهْبی تکویلی ٍ هدارک هَرد ًیبز بِ صٌدٍق رفبُ داًطجَیی
مدارک مورد نیاز :
 -1تصَیر ضٌبسٌبهِ ٍ کبرت هلی ٍ کبرت داًطجَیی داًطجَ
 -2ارائِ کبرًبهِ تحصیلی داًطجَ هوَْر بِ هْر آهَزش
 -3تصَیر ضٌبسٌبهِ ٍ کبرت هلی ضبهي
 -4ارائِ آذریي حکن کبرگسیٌی ٍ فیص حقَقی ضبهي (ببزًطستِ ّب گَاّی کسر از حقَق از ادارُ هربَطِ )
 -5ارائِ سٌد تعْد ًبهِ ضوبًت ٍام داًطجَیی بب ضبهي هعتبر در دفتر اسٌبد رسوی ( .بِ ضرایط ضبهي در برگِ ضویوِ تَجِ فرهبیید)
نحوه بازپرداخت و تسویه وام :
ً -1رخ کبرهسد ٍام  4درصد هی ببضد
 -2داًطجَیبى گراهی تَجِ داضتِ ببضید کِ ٍام ٍزارت علَم بِ حسبة ضْریِ داًطجَ ٍاریس هی گردد .
 -3در زهبى فبرغ التحصیلی جْت تقسیط ٍام  11درصد کل ٍام را بوٌظَر صدٍر دفترچِ اقسبط پرداذت ٍ هببقی هبلػ ٍام تقسیط هی گردد .
 -4زهبى ضرٍع اقسبط برای داًطجَیبى ؼیرهطوَل ذدهت سرببزی  9 ،هبُ بعد از فراؼت از تحصیل هی ببضد .
 -5زهبى ضرٍع اقسبط برای داًطجَیبى هطوَل ذدهت سرببزی  33 ،هبُ بعد از فراؼت از تحصیل هی ببضد .
 -6داًطجَیبًی کِ از ایي ٍام استفبدُ هی ًوبیٌد هَظفٌد ظرؾ هدت  9هبُ بعد از فراؼت از تحصیل جْت تقسیط ٍام بِ صٌدٍق رفبُ داًطکدُ هراجعِ ًوبیٌد در ؼیر
ایٌصَرت اهکبى تقسیط ٍام ٍجَد ًدارد .

"صندوق رفاه دانشجویان آموزشکده فنی و حرفه ای سما مالیر"

