دستورالعمل پرداخت و بازپرداخت
و نحوه ثبت نام متقاضیان وامهاي دانشجويي
(وام شهريه تحصیلي ،عتبات عالیات و بنیاد علوي)

معاونت فرهنگي و دانشجويي
دانشگاه علمي کاربردي استان تهران
آبان ماه 3159

« بسمه تعالي»

دستورالعمل پرداخت وام شهريه تحصیلي به دانشجويان دانشگاه جامع علمي کاربردي
در سال تحصیلي 3159-59
به منظور کمک بهه اهیم ب بی هز هز نه نهه نهی ههیه ه ایله دز شهو هنو یر ه ههوهز ههیتح بهه ایله ح شر
شهو گیه جیمع عدمز کیربهش وهم هیه ه بی ههه ط ذ ح پهشهخت مزهوش:

شرايط عمومي وام گیرندگان:
هلف -هعتقیش به هصول ش ب مب ب هسالم و ی كز هز هش یر رسمز ملهح شر قیوور هسیسز جمیور هسالمز ه ههر.
ب -شهره بوشر صالح ت هخالقز و رعی ت هئور شهو نو ز.
ج -شهره بوشر هولو ت و یز میلز.
ش -عدم هستفیشه هز بورس ایل دز ،کمک و ی وهم موسسیت و سیزمیویی شولتز ش گه.
و -سپهشر اعید بی ضیمب معتبه.

شرايط آموزشي وام گیرندگان:
ثبت ویم و هخذ حدهقح اعدهش وهحد مورش لهوم طبق مقهرهت آموزهز بهه شهو نو یر و مسیل آخه ولف حدهقح وهحهد
کفی ت مزکند.
تبصره  :3شهو نو یر مقطع کیرشهوز ،کیرهنیسز ویپ وسته و کیرهنیسز هرهد فنیور که سنوهت آموزهز آویر هز 4
اهم ایل دز ( 2سیل) ب

ته هده بیهد وهم اعدق ویوهند گهفت.

تبصره  :2شهو نو یر مقطع کیرهنیسز که سنوهت آموزهز آویر هز  8اهم ایل دز (  4سیل ) ب

ته ههده بیههد

وهم اعدق ویوهند گهفت.
مدت هستفیشه هز وهم طبق مقهرهت آموزهز جیت شورهنی کیرشهوز ،کیرهنیسز ویپ وسته و کیرهنیسز هرههد  2سهیل
ایل دز (چییر و مسیل) و کیرهنیسز چییر سیل (ن ت و مسیل) مزبیهد .مدت مذکور هز زمیر ثبهت وهیم شهو هنو
مییسبه هده و شر صورت عدم بیههمند  ،به ن چ عنوهر امد د ویوهند هد.
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قوانین و مقررات وام شهريه تحصیلي:
 -1شهو نو یر شوره کیرشهوز و کیرهنیسز ویپ وسته  12/000/000ر یل شر چییر ووبت و نه ووبت  3/000/000ر یل
 -2شهو نو یر مقطع کیرهنیسز پ وسته  24/000/000ر یل شر ن ت ووبت و نه ووبت  3/000/000ر یل
 -3شهو نو یر مقطع کیرهنیسز هرهد  44/000/000ر یل شر چییر ووبت و نه ووبت  11/000/000ر یل
تبصره  -1م ههر وهم هیه ه هز سقف هیه ه ملوب شهو گیه انیوز ویوهند کهش.
تبصره  -4وهم هیه ه ایل دز شهره  %4کیرمهش بیوكز مزبیهد.

نحوه پرداخت وام شهريه تحصیلي:
پهشهخت وهم بی هرهئه شرخوهست شهو نو هز طه ق سی ت صندوق رفیه شهو هنو یر و شر پهاهیل شهو هنو ز بههه نهه
و مسیل ایل دز و ای د اوسط مههکه آموزهز هونیم مزپذ هش.

مدارک الزم جهت ثبتنام متقاضیان وام شهريه تحصیلي:
 -1ای ه اعیدویمه میضه (فهم همیره  )3اوسط شهو نو و ضیمب شر كز هز شفتهخیوهنی هسنیش رسمز
 -2حكم کیرگه نز ضیمب (کیرکنیر رسمز ی پ میوز شولت و ی بیزو ستگیر و هونی مسدح و مسهتمه
بگ ههر سیزمیر ایم ب هجتمیعز)
 -3کپز هنیسنیمه شهو نو و ضیمب.
 -4کپز کیرت مدز شهو نو و ضیمب.
 -0کپز کیرت شهو نو ز پ ت و رو.
 -4ف ش حقوقز ضیمب.
 -7ویمه کسه هز حقوق شر صورت همكیر.

تبصره  : 9بدل ح نه نه زه بوشر ای ه اعید ویمه میضه آ ر شسته هز شهو نو یوز که بی ا هی

مهکهه آموزههز

میح ایل ح ،پهشهخت وهم آویر قطعز گهش ده هست مبیشرت به ای ه اعیدویمه میضه ومی ند.

کد ه مدهرک فوق هلذکه مزبی ست اوسط شهو نو متقیضز وهم شر زمیر مقهر به مههکه آموزهز ایو ح شهشه هوش.
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تبصره  -9بدل ح آوكه وهر ه مبیلغ وهم هیه ه ،به حسیب مههکه آموزش عدمز کیربهش هز طه ق وهحدنی هستیوز
شهو گیه صورت مزپذ هش لذه مههکه آموزهز مز بی ست همیره حسیبز ره بی اوجه به م یلیت ذ ح به وهحهدنی
هستیوز شهو گیه هعالم ومی ند.
هلف -ویم شق ق حسیب ( همیره حسیب وبی د هیلز بیهد)
ب ه ویم بیوک ،کد بیوک و ویم هعبه و هیه (جد داه ب م یلیت بیوک هعالم هوش)

 -1مههکه آموزهز موظف نستند پس هز ثبت اقیضی شهو نو یر هز طه ق پهاهیل شهو هنو ز مهدهرک مهذکور هز
سو شهو نو یر متقیضز وهم ره شر یفت ومی ند و سپس بی هرسیل ویمهه  ،وهحد هستیوز مهابط ره شر جه یر وهرش
وموشر هطالعیت شهو نو یر قههر شهشه و پ گ ه نی الزم ره شر خلوص شر یفت مبیلغ وهم شهو هنو یر ذ نفهع
هونیم شند.
اوجه :مسئول ت صیت هونیم کیر شر کد ه مههحح به عیده رئ س میتهم مهکه آموزش عدمز کیربهش مزبیهد.

شرايط بازپرداخت وام شهريه تحصیلي:
 -1ههوع هقسیط بهه شهوش آموخت گیر مووث و ی شهوش آموختگیر مذکه که خدمت وظیم وظ فه خهوش ره بهه پی هیر
رسیوده ( ی معیف گهش ده هود )  9میه بعد هز فههتت هز ایل ح مزبیهد( م مول ب خدمت وظیم وظ فه  9میه پس هز
پی یر خدمت مزبیهد).
 -2طول مدت بیزپهشهخت بی اوجه به م ههر بدنز و ووع وهم شر یفتز ،حدهکثه پنج سیل مزبیهد.
 -3شهو نو یوز که مز خوهنند هز طه ق شفتهچه ،بدنز خوش ره به صورت هقسیط پهشهخهت ومی نهد مهز بی سهت 10
شرصد هز کدز بدنز خوش ره بلورت كنی قبح هز شر یفت شفتهچه به حسیب صندوق رفیه شهو نو یر وهر ه ومی ند.
 -4بیز پهشهخت هقسیط بی د به حسیب شرآمد هختلیصز صندوق رفیه شهو نو یر و هز طه ق ف شنهی صهیشر ههده
اوسط س ستم فیز  2هاومیس ور صندوق رفیه صورت پذ هش .ضمنی شهو نو یر هز طه ق پهایل شهو نو ز و ه قیشر
به پهشهخت بدنز خوش مز بیهند.
 -0هوتقیل بدنز بیههمندهر هز مهه ی صندوق رفیه شهو نو یر به مقیطع بیالاه همكیر پذ ه مزبیهد ،لذه ه ب شسهته هز
شهو نو یر پس هز فههتت هز ایل ح شر مقطع قبدز مزبی ست وسبت به م ی
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هدر وضع ت بهدنز خهوش (هز

طه ق اسو ه حسیب وقد  ،ی هز شفتهچه هقسیط و ی هوتقیل به مقطع بیالاه شر صورت پذ هش و ثبت ویم شر مقطهع
ایل دز بیالاه) هقدهم ومی ند.
 -4مههکه عدمز کیربهش موظف هود ای قبح هز م ی

هدر وضع ت بیز پهشهخت وهم ،اوسط شهو نو یر بیهههمنهد هز

وهمنی شهو نو ز (اسو ه حسیب کیمح و ی صدور شفتهچه بیز پهشهخت بدنز) هز هرهئه نه گووه مدرک ایله دز
هعم هز گوهن نیمه موقت ایل دز ،مدرک ش پدم و  ...خوششهر ومی ند.
 -7مههکه عدمز کیربهش موظف نستند قبح هز اسو ه حسیب کیمهح و قطعهز شهوهش آموختگهیر بیههه منهد هز وهم
صندوق رفیه شهو نو یر ،هز ایو ح شهو نیمه ایل دز خوششهر ومی ند.
 -8پس هز ثبت شرخوهست وهم شر س ستم فیز  2صندوق رفیه ،شهو نو یوز که هز ایل ح هولههف شهشههوهد و هی هز وهم
شهو نو ز خوش قبح هز شر یفت هولههف شنند ،مزبی ست هصح مبدغ وهم ره به نمههه  4شرصد کیرمهش وهم بیزگهشهود.
 -9چنیوچه شهو نو منلهف هز شر یفت وهم ننوز هیتح به ایل ح مزبیههند و شوره آموزههز خهوش ره بهه پی هیر
وهسیوده هود اعید مبنز به عدم شرخوهست مندش وهم شر ه ب مقطع ایل دز هز ه یر هخذ و شر پهووده ایل دز
شهو نو وگیدهر گهشش.
 -10مههکه آموزش عدمز کیربهش موظف نستند بالفیصده پس هز فههتت هز ایل ح شهو هنو یر مقهیطع کیرهنیسهز
ویپ وسته و کیرهنیسز هرهد بیهه مند هز وهم ،م هههر بهدنز مقهیطع قبدهز شهو هنو یر مهذکور ره شر س سهتم
هاومیس ور فیز  2صندوق رفیه اكم ح ومی ند.
 -11شهو نو یر هخههجز ،هولههفز و ی ایرک ایل ح مز بی ست کح بدنز ره بلورت كنی و وقد به حسیب صهندوق
رفیه شهو نو یر وهر ه ومی ند .لذه مههکه آموزهز مز بی ست هستهشهش مدهرک شهو نو و اسو ه حسهیب ه هیر ره
زمیوز هونیم شند که هز اسو ه حسیب و پهشهخت کح بدنز ویمبهشگیر به صندوق رفیه شهو نو یر مطمهئب ههده
بیهد.
 -12به شهو نو یر ت ه حضور و هابیع خیرجز وهم هیه ه اعدق ومزگ هش.
 -13هز آونی که کد ه مههحح پهشهخت و بیزپهشهخت وهمنی شهو نو ز اوسط مههکه عدمز کیربهش صورت مزپذ هش
لذه مههکه آموزش عدمز کیربهش موظف نستند ههه ط پهشهخت و ویوه چگهووگز بیزپهشهخهت ره بهه شهو هنو یر (هز
طه ق بههور ،شرج شر ایبدو هعالویت و  )...به طور کیمح و جیمع هطالع رسیوز ومی د.
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قوانین و مقررات پرداخت وام عتبات عالیات:

شرايط عمومي وام عتبات عالیات:
ههه ط نمیوند ههه ط عمومز وهم گ هودگیر شر بیش وهم هیه ه ایل دز مزبیهند (صفیه ک).
مبدغ وهم عتبیت عیل یت  7/000/000ر یل مزبیهد.

تبصره  : 3به نه شهو نو شر طول شورهر ایل ح ک بیر وهم عتبیت عیل یت اعدق خوهند گهفت.

مدارک الزم جهت ثبتنام متقاضیان وام عتبات عالیات:
 -8ای ه اعیدویمه میضه (فهم همیره  )3اوسط شهو نو و ضیمب شر كز هز شفتهخیوهنی هسنیش رسمز
 -9حكم کیرگه نز ضیمب (کیرکنیر رسمز ی پ میوز شولت و ی بیزو ستگیر و هونی مسدح و مسهتمه
بگ ههر سیزمیر ایم ب هجتمیعز)
 -10کپز هنیسنیمه شهو نو و ضیمب.
 -11کپز کیرت مدز شهو نو و ضیمب.
 -12کپز کیرت شهو نو ز پ ت و رو.
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اكم ح فهم شرخوهست وهم عتبیت عیل یت ( فهم همیره  ) 10اوسط شهو نو و ایئ د اوسهط مهکهه

میح ایل ح شهو نو.
 -14شرج ف ش نه نه وهر ه عتبیت عیل یت نه ک هز شهو نو یر متقیضز ،اوسهط مههکهه آموزههز شر
هاومیس ور فیز  2صندوق رفیه شهو نو یر شر قسمت هللیق سند ایل الت ( الهو ه فه ش وهر هه
مزبی ست بدور خط خورشگز و خوهوی و بی حنم کمته هز  100ک دو بی ت و بی فهمت  JPGبیهد).

تبصره  : 2بدل ح نه نه زه بوشر ای ه اعیدویمه میضه  ،لطفیً آر شسته هز شهو نو یوز که بی ا هی

مهکهه میهح

ایل ح ،پهشهخت وهم عتبیت عیل یت به آویر قطعز مزگهشش مبیشرت به ای ه اعیدویمه میضه بنمی ند.
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نحوه پرداخت وام عتبات عالیات:
وجوه مبیلغ وهم عتبیت عیل یت هز طه ق صندوق رفیه شهو نو یر به حسیب وهحد هستیوز وهر هه خوهنهد ههد ،وهحهد
هستیوز وجوه مذکور ره به نمههه ل ست هسیمز به حسیب مههکه آموزهز وهر ه وموشه و مهکهه آمهوزش و هه مبدهغ وهم
عتبیت عیل یت ره طز ک فقهه چک به ویم شهو نو مورش وظه صیشر و شر هخت یر و قهههر خوهنهد شهش .لهذه شر یفهت
رس د و هرسیل رس د شهو نو یر هز سو مههکه آموزهز به وهحدنی هستیوز هلههمز مزبیهد.

شرايط بازپرداخت وام عتبات عالیات:
نمیوند ههه ط بیزپهشهخت وهم هیه ه ایل دز بوشه ،مضیفیً ه نكه وهم عتبیت عیل یت بدور کیرمهش مزبیهد.
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قوانین و مقررات پرداخت وام بنیاد علوي:

شرايط عمومي وام گیرندگان:
-1

شهره بوشر صالح ت هخالقز ،رعی ت هئور شهو نو ز و شهره بوشر هولو ت و یز میلز

-2

بیال بوشر ضه ب میهوم ت میح سكووت.

-3

شهو نو یر مقیطع کیرهنیسز ویپ وسته و کیرهنیسز هرهد ویپ وسته

-4

شههتب معدل  14شر مقیطع مذکور

-0

گوهنز مهبوط به هولو ت شر یفت وهم (شر صورت شههتب ههه ط هولو ت شر فهم بن یش عدو )

تبصره  :3وام تحصیلي بنیاد علوي به دانشجويان مقطع کارداني تعلق نميگیرد.

مبالغ وام تحصیلي بنیاد علوي:
1ه مبدغ وهم ایل دز بن یش عدو بهه شهو نو یر منهش شر نه و مسیل  4/000/000ر یل و بهه چییر و مسیل حدهکثه
 24/000/000ر یل مزبیهد.
 2ه مبدغ وهم ایل دز بن یش عدو بهه شهو نو یر متینح نه و مسیل  8/000/000ر یل و بهه چییر و مسیل حدهکثه
 32/000/000ر یل مزبیهد.

مدارک الزم جهت پرداخت وام تحصیلي بنیاد علوي:
 -1ویمه کسه هز حقوق کیرکنیر رسمز ی پ میوز ی قههرشهش شستگینیی

شولتز (عنوهر ویمه کسه هز حقوق ضیمب

خطیب به صندوق رفیه شهو نو یر وزهرت عدوم ،ایق قیت و فنیور ای ه هوش).
تبصره  :2مبدغ مورش ههیره شر ویمه کسه هز حقوق بهه ضمیوت وهم بن یش عدو  ،به هزه نه و مسیل مورش اقیضی
 4/000/000ر یل بهه
شهو نو

شهو نو یر منهش و بهه

شهو نو یر متینح  8/000/000ر یل هست .به طور مثیل چنیوچه

منهش متقیضز  3و مسیل وهم بن یش عدو

بیهد مبدغ شرج هده شر ویمه کسه هز حقوق ضیمب و

مزبی ست  18/000/000ر یل بیهد.
 -2کپز هنیسنیمه ضیمب و کیرت مدز (پ ت و رو).

7

-3حكم کیرگه نز ضیمب (رسمز ه پ میوز ی قههرشهش ).
 -4اكم ح بهگ شرخوهست وهم بن یش عدو اوسط شهو نو و ایئ د اوسط مهکه میح ایل ح شهو نو.
 -0هره ه مدهرک نمسه شهو نو بهه شهو نو یر متینح :کپز هنیسنیمه نمسه شهو نو ،هز کد ه صفییت ،ک بهگ
کپز هز صفییت هول و شوم عقدویمه شهو نو.
اذکه  :هعطی وهم انیی پس هز هخذ ویمه کسه حقوق هز ضیمب شهو نو و هسكب آر شر وهم هفههر ،منیز مزبیهد.
تبصره  :1وهم بن یش عدو هیمح شهو نو یر مز بیهد که شر ن چ ک هز سیزمیویی ،هشهرهت ،وییشنهی و هرگیویهی شولتهز
هیتح به خدمت وبوشه شر صوراز که شر نه ک هز مههحح ایل ح ،خهالف مهوهرش فهوق ثیبهت گههشش ،صهندوق رفهیه
شهو نو یر مز اوهود کد ه اسی الت شر یفتز ه ننیوب ره هز طه ق سیزمیر هشهره ی ههکت میح هههتایل ه ننیوهب ،بهه
صورت كنی شرخوهست ومی د.

نحوه پرداخت وام تحصیلي بنیاد علوي:
پهشهخت وهم بن یش عدو

هز سو

صندوق رفیه شهو نو یر به حسیب هیلز شهو نو یر و بطور مستق م صورت

مزپذ هش لذه شهو نو مزبی ست هلههمیً شر كز هز هعب بیوک انیرت مبیشرت به هفتتیح حسیب (عیبه بیوک انیرت)
ومی ند و همیره حسیب خوش ره بی اوجه به م یلیت شرخوهستز ذ ح به مهکه میح ایل ح هعالم ومی ند.
هلف) -ویم بیوک ،کد بیوک و ویم هعبه (جد داه ب م یلیت بیوک هعالم هوش)
ب) -همیره حسیب شهو نو (که بی د بطور شق ق و خوهوی شر فهم شرخوهست وهم بن یش عدو شرج هوش)

تبصره  :4چنیوچه شهو نو و نمسه و نه شو شهو نو مههکه آموزش عدمز کیربهش بیهند به نه ک هز آویی شر
صورت وهجدهل هه ط بوشر ،بطور جدهگیوه و هز طه ق مههکه آموزش میح ایل ح خوش وهم بن یش عدو اعدق خوهند
گهفت .لذه نه کدهم هز زوج ب مزبی ست ضمب هرهئه مدهرک مذکور هقدهم به هفتتیح حسیب جدهگیوه شر كز هز هعب
بیوک انیرت ومی ند.
تبصره  :9پهشهخت وهم به شهو نو یر هوتقیلز و جیبنی ز بی رعی ت ضوهبط بالمیوع هست ،شهو نو یر م یمیر و ه بی د هز
طه ق مهکه آموزش عدمز کیربهش مبدهء شرخوهست وهم ومی د.

تبصره  :9وهم بن یش عدو بدور کیرمهش بیوكز مزبیهد.
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تبصره  :7شهو نو یر بیهه مند هز وهم هیه ه و ه مزاوهوند هز وهم بن یش عدو هستفیشه ومی ند.

شرايط بازپرداخت وام بنیاد علوي:
بیزپهشهخت وهم بن یش عدو  4میه بعد هز فههتت هز ایل ح به صورت ( هقسیط  20مینه) مزبیهد.
تبصره  :8شر خ لوص بیزپهشهخت شهو نو یوز که بالفیصده بی رعی ت بیزه زمیوز  9مینه به مقیطع بیالاه مزروود ی آر
شسته هز شهو نو یوز که م مول خدمت وظیم وظ فه مزبیهند مطیبق قوهو ب و مقهرهت وزهرت عدوم و صندوق رفیه
عمح خوهند هد.
مههکه آموزهز مز بی ست نهگووه اا ه شر وضع ت شهو نو هعم هز هخههجز ،اهک ایل ح ،هولههفز ،هوتقیلز ،م یمیر
و فههتت هز ایل ح ره بی رعی ت ضوهبط پهشهخت و شر قیلب فهمنی م ههر بدنز شر س ستم فیز  2صندوق رفیه ثبت
ومی د.
الزم به ذکه هست هگه شهو نو شر سیلنی

متفیوت شر ک مهکه آموزهز م یمیر بوش مز اوهود مقیطع م یمیوز

جدهگیوه ه نیش و هعالم گهشش .چنیوچه شهوش آموخته شر ک مقطع شر چند مهکه آموزهز بوشه بیهد ،بی ستز قبح هز
صدور فهم م ههر بدنز ،پ گ ه الزم شر زم نه اكم ح پی یر ایل ح آر مقطع اوسط مهکه آموزهز صورت پذ هش.
هقالم هطالعیاز شر فهم مهبوط به ویمه کسه هز حقوق /آشرس پستز ،ادفب و آشرس هلكتهوو كز شر پهووده شهو نو یر
اكم ح ،ویمه کسه هز حقوق و فهم م ههر بدنز شر س ستم فیز  2صندوق رفیه هسكب گهشش.
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