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 وام ضروری

     شود  به دانشجويان پرداخت ميبرخي از رويدادهادر طول تحصيل براي   

 شرايط
   مقدار وام

 )ريال(

  دفعات      

 پرداخت    
 دوره

 تحــصيل حــداقل ، نــصف  آخــر  نيمــسال   دانــشجويان بــراي
 .نياز است ) طبق مقررات آموزشي( واحدهاي الزم

ــشجويي و فرهنگــي    ــاون دان ــد مع ــا تايي درموارداســتثنا ب
 .شود دانشگاه يك نيمسال به مدت وام اضافه مي

بايــست بــه  مـشكالتي غيــر از رويــدادهاي ذآرشــده مــي 
  .يي و فرهنگي دانشگاه برسدتاييد معاون دانشجو

٠٠٠/٢٠٠/١ 
در طـــول تحـــصيل 

ــراي ــداد   ب ــر روي ه
 يك نوبت

 روزانه

 دانشجويان%٥شامل

   وام  درخواست واحددرزمان١٢ حداقل در  نام ثبت 

   وام  درخواست درزمان١٢ حداقل  آل  معدل ارابودند

    تحصيل  دوم   نيمسال پرداخت از 

در هر مقطع چهار     ٠٠٠/٢٠٠/١
 نوبت

 شبانه

  انــشجوياند%٣٠شــامل
 ٨٢ورودي قبل ازسال 

 ريــال ٠٠٠/٠٠٠/٢          در دوره روزانــه ) غيــر بورســيه( نامــه دوره دآتــراي تخصــصي  ضــروري بــراي تهيــه پايــان  مقــدار وام  

   .باشد مي

  
  

  ضروري  يل و ارسال اطالعات واممراحل تكم
  
  نشجوي متقاضي توسط داوام ضروريـ تكميل فرم درخواست ١ 

    توسط امور دانشجويي دانشگاهوام ضروریفرم امتياز بندی ـ تكميل ٢

  ـ تاييد فرم تكميل شده توسط معاون دانشجويي و رييس دانشگاه يا مقام مجاز از طرف ايشان٣

  امع به صندوق رفاه دانشجويانـ ارسال اطالعات از طريق سيستم ج٤

  ـ نگهداري سوابق و مدارك در پرونده دانشجو تا پايان تحصيل توسط امور دانشجويي٥

   



 ٢

  نحوه تعيين امتياز براي وام ضروري  

بايـست بـا      ـ امتياز هر قسمت از سؤاالت طرح شده در جدول امتياز بندي ، درون مربع روبروي آن درج شده است آـه مـي                       ١ 

  .مشخص شود× عالمت 

امتياز بندي درون محل مربـوط درج       بايست در انتهاي جدول     گردد آه مي    ـ مجموع اعداد درون مربع جمع امتياز محسوب مي        ٢

  .گردد

باشد، معدل نيمسال قبـل از    دل نيمسال قبل دانشجو براي دريافت وام در شروع نيمسال مشخص نمي           ـ به دليل اينكه مع    ٣

  . بدين منظور در جدول ، عنوان معدل دو نيمسال قبل ذآر گرديده است گيرد آن مالك دريافت وام قرار مي

نيمسال تحصيلي مشخص شود و تعداد بايست تاريخ شروع به تحصيل و تعداد  ـ براي تعيين ميانگين واحدهاي گذرانده مي  ٤

  .ها تقسيم گردد آل واحدهاي گذرانده بر تعداد نيمسال

 امتياز و براي تعداد واحـدها       ٣٠براي معدل ( شود    ـ در وام ضروري براي دانشجويان سال اول حداقل امتياز در نظر گرفته مي             ٥

  ). امتياز ١٠

  : باشند  مي  اين دانشجويان ايثارگر 

  ادگان ـ جانبازان ـ خانواده شهدا ـ خانواده مفقوداالثررزمندگان ـ آز

  

 مـاه در جبهـه داوطلبانـه حـضور     ٦ ماه و حداقل بـيش از  ٣٠به باال و رزمندگاني آه آمتر از  % ١٠ـ براي جانبازان با معلوليت      ٦

  .گيرد اند بازاء هر درجه جانبازي و هر ماه حضور در جبهه يك امتياز تعلق مي داشته

  .گردند  امتياز برخوردار مي١٥شوند و از   برادر شهيد جزء خانواده شهيد محسوب ميـ خواهر و٧

 همـسر و فرزنـدان    انـد، آزادگـان ،     ماه در جبهه داوطلبانـه حـضور داشـته         ٣٠به باال، رزمندگاني آه بيش از     % ٥٠ـ جانبازان   ١٠

  . شوند  امتياز بندي نمي ، شهدا و مفقوداالثرها مشمول% ٧٠جانباز 

  .گردند دانشجويان ممتاز و نمونه هم مشمول امتياز بندي نمي ضمنا

  .گردد ـ وام ضروري براي تهيه پايان نامه مقاطع مختلف تحصيلي هم امتياز بندي نمي١١

  

 


