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 و مراکز آموزش عالی هادستور العمل پرداخت و بازپرداخت وام حج عمره به دانشجویان دانشگاه
 

 :مقدمه
گیـري شخصـیت   ثیر سفر معنوي حج در شـکل تأهاي غنی اسالمی و نیز با توجه به اهمیت به منظور ترویج فرهنگ و ارزش

به مکه مکرمه و مدینه منوره جهت  که یجهت کمک و حمایت از دانشجویاننظر دارد در معنوي دانشجویان، صندوق رفاه در 
 .شوند با شرایط ذیل وام حج پرداخت نمایدحج عمره مشرف می

 
 شرایط عمومی وام گیرندگان  -1ماده 

 .باشدخل کشور میشرایط عمومی وام گیرندگان ، مطابق فصل اول آئین نامه نحوه استفاده از وامهاي صندوق رفاه در دا
 

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

 .اختصاص وام به دانشجویان ورودي جدید در نیمسال اول و دوم تحصیل بدون احتساب معدل انجام خواهد گرفت :1تبصره 
 .هاي تحصیلی مجاز براي استفاده از وامحداکثر نیمسال -2-2
 .)نیمسال 4(سال تحصیلی  2هاي کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر دوره  -2-2-1
 .)نیمسال 12(سال تحصیلی  6اي حداکثر دوره دکتراي حرفه -2-2-2
 .)نیمسال 8(سال تحصیلی 4حداکثر ) غیربورسیه(دوره هاي کارشناسی پیوسته و دکتراي تخصصی  -2-2-3
 .)نیمسال 16(سال تحصیلی  8دوره هاي تخصصی پیوسته حداکثر  -2-3-4
 

 مبلغ وام   -3ماده 
میلیون ریال  000/000/4میزان وام حج عمره بر اساس نرخ اعالم شده توسط ستاد حج عمره دانشجویی حداکثر مبلغ  -3-1

 .باشدمی
مین تأوام جهت ب ستاد حج عمره دانشجویی دانشگاه یا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري بابت مبلغ وام به شماره حسا -3-2

 .گرددواریز مینام بخشی از هزینه ثبت
 .گرددوام حج در طول تحصیل فقط یک بار پرداخت می -3-3
 

 روش پرداخت  - 4ماده 
امور دانشجویی دانشگاه محل تحصیل خود  مسئولبه  متقاضیان وام حج می باید برگ درخواست وام را تکمیل نموده و -4-1

 .تحویل نمایند
 .معاون دانشجویی و فرهنگی در پرونده آنان نگهداري نمایدیید تأمرکز موظف است برگ درخواست وام را پس از  -4-2
 .مرکز موظف است اطالعات متقاضیان وام را از طریق سیستم جامع به صندوق ارسال نماید -4-3
 

 شرایط بازپرداخت  -5ماده 
 .نمایندمند از وام از طریق دفترچه اقساط، وام دریافتی را بازپرداخت میدانشجویان بهره -5-1
فراغت از تحصیل مطابق مقـررات بازپرداخـت    اززمان آغاز بازپرداخت تسهیالت دریافتی همانند سایر دانشجویان پس  -5-2

  .وام هاي صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود
شیوه اجرایی نحـوه بازپرداخـت تسـهیالت    ) 4(ها مندرج در ماده میزان اقساط همانند اقساط تعیین شده براي سایر وام -5-3

 . باشدرفاهی صندوق می
 

ت امنـاي صـندوق رفـاه    هیأبـه تصـویب    13/12/1385بند و یک تبصـره در تـاریخ    11ماده،  5در این دستورالعمل 
 . قابل اجراست خ تصویبدانشجویان رسیده است و از تاری


