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     وام بيمه
    

   شود دانشجويان پرداخت مي% ٢٠در طول تحصيل به 
  

 مقدار حق بيمه     شرايط

 ـ نداشتن بيمه خدمات درماني يا بيمه تامين اجتماعي١

تواننـد از ايـن وام    مـي )  فرزنـد  ٣همـسر و حـداآثر      ( ـ افراد تحت تكفـل دانـشجويان        ٢
  مند شوند  بهره

ا تحــت تكفــل دارنــد مــي تواننــد از ايــن وام بابــت ـــ دانــشجويان زن آــه فرزندشــان ر٣
  مند شوند فرزندشان بهره

حـــق بيمـــه    % ٥٠پرداخـــت 
 دانشگاه توسط 

حــــق بيمــــه  % ٥٠پرداخــــت  
  توسط دانشجو يا وام صندوق

  
  .گردد  مبلغ حق بيمه آه توسط صندوق پرداخت شود به بدهي دانشجو اضافه مي:تذآر 

  

    بيمه دستورالعمل وام

   بيمه  حق %٥٠   تحصيلي  در هر سالدرماني توافقنامه با سازمان بيمه خدمات رفاه دانشجويان طبق  دوقـ صن١ 

  .اعالم شده از طرف دانشگاهها را پرداخت خواهد نمود  داراي شرايط  دانشجويان

شجويان ورودي نيمسال اول در هر سال تحصيلي از اول مهر هر سال تا پايان شهريور سال ـ تاريخ شروع قرارداد دان٢

  .باشد بعد مي

ـ تاريخ شروع قرارداد دانشجويان ورودي نيمسال دوم در هر سال تحصيلي از اول فروردين هر سال تا پايان اسفند ٣

  .باشد  مي

شود و مشمول   سال در هنگام ثبت نام محاسبه ميـ مقدار حق بيمه در هر سال بر مبناي مقدار مصوب همان٤

  .گردد  افزايش حق بيمه سال آتي نمي

  . بايست نسبت به عقد قرارداد با اداره آل بيمه خدمات درماني استان مربوط اقدام آند  ـ امور دانشجويي مي٥

اسرع وقت از طريق ـ امور دانشجويي موظف است اسامي دانشجويان واجد شرايط بيمه خدمات درماني را در ٦

  .سيستم جامع به صندوق ارسال نمايد

   صندوق  درماني  بيمه  از وام مندي  بهره  واجد شرايط  آه  و يا ساير دانشجوياني  ، بورسيه  شاغل دانشجويان ـ٧

 و از  ايند نم  خود را به صورت نقد پرداخت  ساالنه  بيمه  حق  بيمه  از تسهيالت بايست براي استفاده باشند مي نمي

  . مند گردند  بهره  قرارداد منعقده مزاياي



 ٢

 دانشجوياني را آه داراي شرايط دريافت وام بيمه نيستند مستقيمًا   اسامي  فهرست بايست ـ امور دانشجويي مي٨

ضمنا پس از انعقاد .  نمايد  عقد قرارداد اقدام  به  و نسبت  ارسال  يا شهرستان  استان  درماني  خدمات  بيمه  آل  اداره به

   واريز سهم  ، فيش  دانشجويان  اسامي  با فهرست  خانوار را همراه اطالعات   شده  تكميل بايست فرمهاي قرارداد مي

   و تقاضاي  قرارداد ارسال  طرف  درماني  خدمات  آل  اداره  دانشجو را به  بيمه  حق  سهم  و فيش  دانشگاه  بيمه حق

  . آند  بيمه صدور دفترچه

  . گردد  دانشجو پرداخت بايست توسط  مي  شده  اعالم  تعرفه  طبق  صدور دفترچه ـ هزينه٩

   پس  اعتبار خواهد بود و دانشجويان  مهلت  داراي  صادره هاي  و مفاد قرارداد، دفترچه  آمده  بعمل  توافق  به ـ با توجه١٠

 خود از   بيمه  حق  نمايند و با واريز مستقيم  را نزد خود نگهداري ، آن  اعتبار دفترچه توانند تا پايان  مي  تحصيالت از پايان

  .مند شوند  بهره  درماني  خدمات  بيمه تسهيالت

  

  ، بيمه و استفاده از خوابگاه  ، مسكن  تحصيلي مراحل تكميل و ارسال اطالعات وام

   

   براي يكبار در هر دوره تحصيلي توسط دانشجوي متقاضيفرم درخواست وام بيمه ـ تكميل ١

 متقاضي وام بيمه در آغاز هر ان متاهل ـ تكميل فرم اطالعات خانوار سازمان بيمه خدمات درماني توسط دانشجوي٢

  نيمسال

  ـ تاييد فرم توسط مسئول امور دانشجويي دانشگاه و نگهداري آن در پرونده دانشجو تا پايان تحصيل٣

داراي شرايط دريافت وام حداآثرتا دو ماه پس از شروع هر نيمسال از طريق سيستم ـ ارسال اسامي دانشجويان ٤

  )با توجه به اعتبار اعالم شده (جامع به صندوق رفاه دانشجويان 

بايست اطالعات دانشجو را از برنامه  ها ، دانشگاه مي ـ در صورت اعالم انصراف آتبي دانشجو از استفاده از وام ٥

 .ج نمايد تسهيالت رفاهي خار


