
  باسمه تعالي

  

  دانشجويي به دانشجويان دانشگاه پيام نور قرض الحسنه آئين نامه اعطاي وام

  از سوي بانك صادرات 

  

 :  1ماده

واحد هاي كل دوره را گذرانده  3/2كمتر از  كه شاغل به تحصيل بدهكار وام دانشجويي تنها به دانشجويان 

  .باشند تعلق مي گيرد

  :2ماده 

از زمان  راساس ضوابط بانك صادراتب درصد و بازپرداخت اقساط آن 4ميزان كارمزد وامهاي دانشجويي 

 . وام خواهد بود دريافت

  :3ماده 

دريافت نوبت وام 1در طول دوره تحصيل حداكثر ،كارشناسي ارشد و دكتري مقطع كارشناسي  درهر دانشجو
   .مي كند

  :4ماده 

  .به دانشجو تا زمان تسويه حساب وام قبلي، وام جديد پرداخت نمي كندبانك صادرات در هيچ شرايطي 

  :5ماده 

ميليون ريال براي  30 ريال براي دانشجويان كارشناسي،ميليون  25مبلغ  حداكثر سقف وام هاي پرداختي
 به قرض الحسنهبصورت  ميليون ريال براي دانشجويان دكتري تخصصي  50، دانشجويان كارشناسي ارشد و

موجود و بديهي است مسئولين امور دانشجويي مراكز براساس پرونده هاي .اختصاص مي يابد استان  هر
ميزان وام پرداختي را با رعايت حداكثر سقف پرداختي  ميتواند اعتبار استان و به منظور توزيع حداكثري وام

   .تغيير دهند



  :6ماده 

  .بانك براساس ضوابط نسبت به اخذ جريمه اقدام خواهد نمود در صورت تاخير در بازپرداخت اقساط 

  .ماه كل مبلغ وام بايد بازپرداخت شود 3در صورت تاخير بيش از :  1تبصره 

ماه بانك بدون اطالع قبلي وام گيرنده مبلغ قسط را از ضامن كسر  4در صورت تاخير بيش از :  2تبصره 

  .مي نمايد

  : 7ماده 

با توجه به اين كه دانشگاه صرفاً به عنوان معرف نسبت به معرفي دانشجو اقدام مي نمايد ارائه مدارك   
  .ربوط به ضامن و متقاضي و مدارك مورد نياز بانك به عهده متقاضي مي باشدم

  : 8ماده 

مرخصي  دانشجو موظف است در زمان تسويه حساب فارغ التحصيلي يا انتقال يا اخراج يا ترك تحصيل يا

شامل اقساطي كه هنوز زمان بازپرداخت آن فرا ( بيش از يك ترم از دانشگاه تمامي مبلغ بدهي خود به بانك 

  .را يكجا و به صورت نقد پرداخت نمايد...) ، جريمه ديركرد بازپرداخت اقساط و  نرسيده

انصراف از تحصيل يا  مسئولين امور دانشجويي مي بايست در فرم تسويه حساب دانشجودر زمان: 1تبصره 

مشخص و سپس نسبت به ممهور نمودن فرم تسويه حساب اقدام  را اتمام تحصيل وضعيت بدهي دانشجو

  .نمايند

  

  

  

  

  


