تمديد وام ضروری دكتری دوره روزانه
مرداد 69
بدینوسیله به اطالع دانشجویان متقاضي دریافت وام ضروری دكتری مي رساند ؛ مهلت درخواست این وام تا تاریخ
 29/50/92تمدید گردیده است ؛ لذا دانشجویان متقاضي واجد شرایط مي بایست با مراجعه به كارشناسان دانشجویي
وفرهنگي دانشکده مربوطه نسبت به دریافت فرم و ارائه مدارک اقدام نمایند .الزم به ذكراست مهلت فوق الذكر غیرقابل
تمدید بوده و درخواست وام به منزله تضمین پرداخت نمي باشد؛ در صورت تأمین اعتبار از سوی صندوق رفاه
دانشجویان كشور بر اساس اعتبار تخصیصي و اولویت ،قابل پرداخت خواهدبود.
شرايط و مدارك الزم :
 -1به دانشجویان شاغل ،بورس ودریافت کنندگان پژوهانه ویا افرادی که بدهی معوقه به صندوق رفاه دارند وام تعلق نمی گیرد.
 -2دانشجوی متقاضی در سنوات مجاز تحصیلی باشد( .سنوات مجاز تحصیل 8نیمسال می باشد).
 -3دانشجوی متقاضی ،موظف به ارائه سند رویداد(مدرک دال بر ضرورت دریافت وام) به همراه فرم تکمیل شده وام ضروری دکتری می باشدواین وام به دانشجویانی که فرم ناقص تحویل داده باشند تعلق نخواهد گرفت.
 -4متقاضیانی که تاکنون اقدام به تشکیل پرونده در سیستم صندوق رفاه ننموده اند می بایست با مراجعه به کارشناسان دانشجویی وفرهنگی مستقر دردانشکده ها نسبت به ارائه مدارک و سپردن سند تعهد محضری طبق ضوابط
موجود در صندوق رفاه دانشجویان ،قبل از درخواست وام اقدام نمایند.
تبصره:دانشجوياني كه در مقطع كارشناسي ارشد سند محضري تنظيم نموده اند در صورتي كه كمتراز  3سال از تاريخ ثبت سند گذشته باشد با ارائه گواهي كسر از حقوق ويا حکم كارگزيني سال جاري ضامن مي توانند از سند قبلي استفاده كنند .

 -5دانشجویان فقط یکبار در طول دوره تحصیل خود می توانند از وام ضروری دکتری بهره مند گردند.
 -6دانشجو موظف است؛ به محض ترک ویا فراغت از تحصیل به منظور تعیین وضعیت بازپرداخت بدهی اقدام نماید .در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر  ،عالوه بر اجرایی شدن سند تعهد ضامن  ،دانشجو موظف به پرداخت کل
بدهی ومیزان جریمه تاخیر به ازای مدت تعویق برمبنای نرخ  %12می باشد.
اداره رفاه دانشجویی 66/55/21

