وام میان مدت شهریه
صىذيق رفاٌ داوشجًیان داوشىذٌ فىی ي حرفٍ ای سما مالیر از تاریخ  1394/7/1جُت ویمسال ايل سالتحصیلی
 94-95با شرایظ ریل الذام بٍ پرداخت يام تامیه شُریٍ می ومایذ
*************شرایط و مدارک الزم جهت دریافت وام میان مدت شهریه *************
 -1داوشجً بٍ صىذيق رفاٌ بذَی وذاشتٍ باشذ.
 -2بٍ داوشجًیان ترم آخر َیچگًوٍ يامی تعلك ومی گیرد.
 -3بٍ داوشجًیاوی وٍ لبال از يام صىذيق رفاٌ استفادٌ وردٌ ي در پرداخت بٍ مًلع الساط خًد تاخیر ومًدٌ اوذ يام
پرداخت وخًاَذ شذ.
 -4دریافت فرم يام از سایت داوشىذٌ ي تىمیل تًسظ داوشجً.
 -5وپی وارت داوشجًیی  ،شىاسىامٍ ي وارت ملی داوشجً
 -6مبلغ يام برای ولیٍ داوشجًیان مبلغ  %60شُریٍ ترم جاری می باشذ.
 -7مذارن الزم  :یه وفر ضامه وارمىذ معتبر َمراٌ با گًاَی وسر از حمًق از ادارٌ مربًعٍ  ،وپی شىاسىامٍ ،
وارت ملی ي آخریه فیش حمًلی ضامه یا یه وفر ضامه واسب َمراٌ با وپی جًاز وسب معتبر وپی شىاسىامٍ ي
وارت ملی
 -8يثیمٍ برای يام میان مذت  10ماٍَ  ،یه بري چه بذين تاریخ در يجٍ صىذيق رفاٌ داوشجًیان آمًزشىذٌ
فىی ي حرفٍ ای سما ياحذ مالیر از یىی از باوىُای معتبر معادل  %120مبلغ يام می باشذ (.ضمىا از وًشته ولمات
اضافٍ در مته چه ماوىذ اماوت -ضماوت ي  ....خًدداری شًد)(ضامه بایذ پشت چه را امضا ومایذ)

 -9وارمسد بر مبىای  %2/5در سال محاسبٍ ي از اصل يام وسر می گردد.
-10مذت بازپرداخت يام  10ماٌ ي در  10لسظ مسايی خًاَذ بًد
 -11در صًرتیىٍ حذاوثر  3لسظ پرداخت وگردد چه ضماوت بٍ باوه ارسال خًاَذ شذ .
 -12داوشجًیاوی وٍ لبال از يام میان مذت استفادٌ وردٌ باشىذ ي الساط خًد را بٍ مًلع پرداخت وردٌ باشىذ لبل
از تسًیٍ وامل يام خًد می تًاوىذ ديبارٌ از تسُیالت فًق استفادٌ وىىذ.
-13داوشجًیان متماضی بایذ شخصا ي با در دست داشته وارت داوشجًیی معتبر بٍ صىذيق رفاٌ آمًزشىذٌ فىی ي
حرفٍ ای سما مراجعٍ ومایىذ.

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

