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 نامه پرداخت وام ضروري به دانشجویان مبتکر آیین
 )ویژه دانشجویان روزانه(

 
هاي علمی، پژوهشی و تولیدي با هدف کمـک بـه   به منظور ایجاد انگیزه علمی بیشتر در دانشجویان و تشویق آنان به فعالیت

 .گرددمی ین نامه زیر تدویناوري اجتماعی دانشجویان مبتکر، آیرشد علمی و خودب
 

 اهداف -1ماده
 .منظور شرکت در فعالیتهاي علمی، اقتصادي و تولیديه ایجاد انگیزه در دانشجویان ب -1-1
 .کمک به استقالل مالی و رفاهی دانشجویان مبتکر -1-2
 .هاي علمی، پژوهشی و تولیدي دانشجویان مبتکرحمایت از فعالیت -1-3
 

 تعریف دانشجوي مبتکر -2ماده
 سـازمان   ییـد تأدهـد و اختـراع و ابتکـار وي بـه     شجویی است که در طول تحصیل، اختراعات و ابتکاراتی انجام میندا -2-1

  هاي علمی و صنعتی ایران، یا دبیرخانه جشنواره خوارزمی و جشنواره جوان خوارزمی یـا معاونـت پژوهشـی دانشـگاه     پژوهشی
 .رسدمی

 
 یط عمومی وام گیرندگاناشر -3ماده 

  هاي صندوق رفاه دانشجویان در داخـل کشـور   ین نامه استفاده از وامیرایط عمومی وام گیرندگان، مطابق فصل اول آش -3-1
 .باشدمی

 
 شرایط آموزشی -4ماده 

 .)دانشجوي تمام وقت به عنوان( ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشی -4-1
گذرانند در صـورت داشـتن حـداقل نصـف     دانشجویانی که آخرین نیمسال تحصیلی خود را میاستفاده از وام براي  -1تبصره

 .واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشی بالمانع است
 .دوم تحصیل بدون احتساب معدل انجام خواهد گرفت نیمسال اول و اختصاص وام به دانشجویان ورودي جدید در -2تبصره

 :براي استفاده از وام هاي مجازحداکثر نیمسال -4-2
 .)نیمسال 4(سال تحصیلی  2کاردانی حداکثر دوره 

 .)نیمسال 8( سال تحصیلی 4دوره کارشناسی حداکثر 
 .)نیمسال 4(سال تحصیلی  2کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر دوره 

 .)نیمسال12(سال تحصیلی  6ي حداکثر احرفهدوره کارشناسی ارشد پیوسته و دکتراي 
 .)نیمسال 8(سال تحصیلی  4حداکثر  )غیر بورسیه(راي تخصصی دوره دکت

 
 .شودهاي فوق افزوده مینیمسال به نیمسال دو ید معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه،یتأارد استثنایی با در مو :1تبصره
موزشی بهتري برخوردار از شرایط آکه درصورت کمبود منابع اعتباري در شرایط مساوي اولویت با دانشجویانی است  :2تبصره
 .هستند

 
 مبلغ وام -5ماده 

 .باشدریال می 000/000/10حداکثر  رپرداخت وام ضروي براي اختراع و ابتکا -5-1
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در مرحلـه دوم  %  40از مبلغ کل وام در مرحله اول پیش از آغـاز کـار و   %  60. شودوام فوق در دو مرحله پرداخت می -5-2
 .کار%  70پس از پیشرفت 

 .باشدپایان نامه تحصیلی مشمول استفاده از وام ضروري مذکور نمی :هتبصر
 

 باز پرداخت تسهیالت -6ماده 
غـت از تحصـیل خواهـد    ازمان آغاز بازپرداخت تسهیالت دریافتی دانشجویان مبتکر همانند سایر دانشجویان پس از فر -6-1

 .بود
شیوه اجرایی نحوه بازپرداخت تسـهیالت   4در ماده  گانآموختنشمیزان اقساط، همانند اقساط تعیین شده براي سایر دا -6-2

 .باشدرفاهی صندوق رفاه دانشجویان می
     صیل بـه صـورت یکجـا بازپرداخـت     تحفراغت از چنانچه طرح به طور کامل اجرا نگردد، وام دریافتی بالفاصله پس از  -6-3

 .گرددمی
 
 
 

ت امناء صندوق رفاه دانشجویان رسـیده  هیأبه تصویب  2/3/83در تاریخ  تبصره 5بند و  10ماده،  6 ین نامه دراین آی
 .است 

 


