شزایط واگذاری وام شهزیه بلند مدت وسارت علوم  ،تحقیقات و فناوری
ٍ -1ام تِ صَرت کوک ّسیٌِ ضْریِ تَدُ ٍ تِ حساب ضْریِ داًطجَ ٍاریس خَاّذ ضذ ( تحَیل ٍام تصَرت ًقذی تِ
داًطجَ عثق تخطٌاهِ ٍزارت علَم  ،تحقیقات ٍ فٌاٍری هوٌَع هی تاضذ ) .
 -2داًطجَیاًی کِ دٍ ترم هتَالی ٍیا سِ ترم در عَل تحصیل هطرٍط ضذُ تاضٌذ ٍ ،ام تعلق ًوی گیرد .
 -3داًطجَیاًی کِ سٌَات تحصیلی آًاى تِ اتوام رسیذُ ٍام تعلق ًوی گیرد .
 -4داًطجَیاى چٌذ هقغعی ( کارضٌاسی ًاپیَستِ ٍ کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ ) هَقع تحَیل پرًٍذُ کپی گَاّیٌاهِ هقاعع قثلی
خَد را تحَیل صٌذٍق رفاُ خَاٌّذ داد .
 -5تا تَجِ تِ تخطٌاهِ ضوارُ  130/1/4249حذ اکثر ظرف زهاًی هجاز ترای تقسیظ تذّی داًص آهَختِ ًِ هاُ از تاریخ
فراغت از تحصیل هی تاضذ در صَرت عذم رعایت زهاى هجاز ترای تعییي تکلیف ٍ دریافت دفترچِ اقساط داًص آهَختِ
تایستی کل ٍام را همراه با كارمزد آن یکجا پرداخت ًوایذ.
 -6داًص آهَختِ گاى جْت اقساط تٌذی ٍ دریافت دفترچِ اقساط تایستی در هذت زهاًی هجاز اعالم ضذُ در تٌذ پٌج دُ
درصذ ٍام دریافتی خَد را پرداخت ًوایٌذ  ( .فیص از سایت ٍزارت علَم تَسظ صٌذٍق رفاُ چاج خَاّذ ضذ )
 -7داًطجَیاى اًصرافی  ،ترک تحصیل ٍ اخراجی تایستی ٌّگام تسَیِ حساب کل تذّی خَد را یکجا پرداخت ًوایٌذ .
 -8داًطجَیاى چٌذ هقغعی کِ در هقاعع قثلی ٍام گرفتِ اًذ ٍ تعذ از فراغت از تحصیل اقساط آى را پرداخت ًوَدُ ٍ تا
داًطگاُ قثلی تسَیِ حساب کردُ اًذ  .تایستی هَقع اقساط تٌذی در ایي ٍاحذ داًطگاّی ترگ تسَیِ حساب ٍام هقغع قثلی
خَد را ارائِ دٌّذ .
 -9ادارُ صٌذٍق رفاُ داًطگاُ کلیِ درخَاستْا را تِ ادارُ صٌذٍق رفاُ آهَزش عالی ارسال هی دارد ٍ در صَرت تصَیة ٍ
ٍاریس ٍام تَسظ صٌذٍق رفاُ آهَزش عالی  ،تذّی ضْریِ داًطجَ تِ ٍاحذ تِ هقذار ٍام تصَیثی تسَیِ ٍ داًطجَ تِ صٌذٍق
رفاُ آهَزش عالی تذّکار هیگردد  .اعغای ٍام تلٌذ هذت تِ داًطجَ هٌَط تِ تصَیة ٍ تائیذ صٌذٍق رفاُ داًطجَئی ٍزارت
علَم  ،تحقیقات ٍ فٌاٍری هیثاضذ  .در صَرت عذم تصَیة ٍام  ،داًطجَ هَظف است ًسثت تِ تذّی خَد اقذام ًوایذ .
 -10کلیِ عولیات هحاسثات کار هسد ٍ اقساط تٌذی ٍام ٍ صذٍر دفترچِ اقساط از عریق ٍزارت علَم  ،تحقیقات ٍ فٌاٍری
اًجام هی گیرد .
 -11ضواًت کارکٌاى غیر دٍلتی اعن از ضرکتی ٍ قراردادی ّا هَرد قثَل ًوی تاضذ .
مدارك مورد نیاس بزای دریافت وام بلند مدت
 -1کپی ضٌاسٌاهِ ٍ کارت هلی خَد ٍ ضاهي
-2تعْذ ثثتی از دفاتر اسٌاد رسوی فقظ تا ضاهي کارهٌذ رسوی ( سایس ترگ تعْذ در اًذازُ  A4تاضذ )
 -3کپی حکن کارگسیٌی ضاهي
 -4کپی اًتخاب ٍاحذ
 -5گَاّی کسر حقَق صزفا تا عٌَاى صٌذٍق رفاُ داًطجَیاى ـ ٍزارت علَم  ،تحقیقات ٍ فٌاٍری صادر گردد  .در غیر
ایٌصَرت فاقذ ارزش خَاّذ تَد .
ایٌجاًة داًطجَ  ...............................................تواهی ضرایظ ٍ هغالة هَارد تاال را تا دقت هغالعِ ًوَدم
ًام ٍ ًام خاًَادگی
تاریخ ٍ اهضاء داًطجَ

