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دانشگاه دانشجويان به عمره حج وام بازپرداخت و پرداخت العمل عاليهادستور آموزش مراكز و

:مقدمه
ارزش و فرهنگ ترويج منظور اهميتبه به توجه با نيز و اسالمي غني شـكلتأهاي در حج معنوي سفر شخصـيتثير گيـري

در رفاه صندوق دانشجويان، درمعنوي دارد دانشجوياننظر از حمايت و كمك جهتكهيجهت منوره مدينه و مكرمه مكه به
مي مشرف عمره نمايدحج پرداخت حج وام ذيل شرايط با .شوند

گيرندگان-1ماده وام عمومي شرايط
دا در رفاه صندوق وامهاي از استفاده نحوه نامه آئين اول فصل مطابق ، گيرندگان وام عمومي ميشرايط كشور .باشدخل

آموزشي-2ماده شرايط
آموزشي-2-1 مقررات طبق لزوم مورد واحدهاي تعداد حداقل در نام وقتهب(ثبت تمام دانشجوي .)عنوان

گرفت:1تبصره خواهد انجام معدل احتساب بدون تحصيل دوم و اول نيمسال در جديد ورودي دانشجويان به وام .اختصاص
نيمسال-2-2 وامحداكثر از استفاده براي مجاز تحصيلي .هاي
حداكثردوره-2-2-1 ناپيوسته ارشد كارشناسي و ناپيوسته كارشناسي ، كارداني تحصيلي2هاي .)نيمسال4(سال
حرفه-2-2-2 دكتراي حداكثردوره تحصيلي6اي .)نيمسال12(سال
تخصصي-2-2-3 دكتراي و پيوسته كارشناسي هاي تحصيلي4حداكثر) غيربورسيه(دوره .)نيمسال8(سال
حداكثر-2-3-4 پيوسته تخصصي هاي تحصيلي8دوره .)نيمسال16(سال

وام-3ماده مبلغ
مبلغ-3-1 حداكثر دانشجويي عمره حج ستاد توسط شده اعالم نرخ اساس بر عمره حج وام ريال000/000/4ميزان ميليون

.باشدمي
حسا-3-2 شماره به وام بابتمبلغ فناوري و تحقيقات ، علوم وزارت يا دانشگاه دانشجويي عمره حج ستاد جهتب مينتأوام

ثبت هزينه از مينامبخشي .گرددواريز
مي-3-3 پرداخت بار يك فقط تحصيل طول در حج .گرددوام

پرداخت-4ماده روش
و-4-1 نموده تكميل را وام درخواست برگ بايد مي حج وام خودمسئولبهمتقاضيان تحصيل محل دانشگاه دانشجويي امور

نمايند .تحويل
از-4-2 پس را وام درخواست برگ است موظف نمايدييدتأمركز نگهداري آنان پرونده در فرهنگي و دانشجويي .معاون
نمايد-4-3 ارسال صندوق به جامع سيستم طريق از را وام متقاضيان اطالعات است موظف .مركز

بازپرداخت-5ماده شرايط
بهره-5-1 ميدانشجويان بازپرداخت را دريافتي وام اقساط، دفترچه طريق از وام از .نمايندمند
پس-5-2 دانشجويان ساير همانند دريافتي تسهيالت بازپرداخت آغاز بازپرداخـتاززمان مقـررات مطابق تحصيل از فراغت

بود خواهد دانشجويان رفاه صندوق هاي .وام
وام-5-3 ساير براي شده تعيين اقساط همانند اقساط مادهميزان در مندرج تسـهيالت) 4(ها بازپرداخـت نحـوه اجرايي شيوه

مي صندوق . باشدرفاهي

دستورالعمل تـاريخ11ماده،5دراين در تبصـره يك و تصـويب13/12/1385بند رفـاههيأبـه صـندوق امنـاي ت
تاري از و است رسيده تصويبدانشجويان اجراستخ . قابل


