آیین نامهی اعطای تسهیالت شهریه بانک قرض الحسنه مهر ایران
نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1400
مقدمه:
هدف از اعطای وام دانشجویی ،ایجاد زمینههای مناسب جهت رشد استعدادها و بخصوص کمک به ادامه تحصیلی
دانشجویان مستعد کم درآمد میباشد.
ماده  - 1شرایط عمومی وام گیرندگان:
 1-1دارا بودن صالحیت اخالقی و رعایت شئونات دانشجویی.
ماده  -2شرایط آموزشی:
 1-2رتبههای اول تا سوم هر رشته و معدلهای کل باالی  ،17در اولویت قرار دارند،
 2-2پرداخت وام به دانشجویان مهمان ،امکانپذیر نمیباشد،
 3-2دانشجویانی که از مرخصی تحصیلی استفاده میکنند ،مشمول دریافت وام نمیباشند.
ماده  -3مدت استفاده از وام تحصیلی در طول تحصیل:
 1-3دوره کارشناسی پیوسته :حداکثر هشت نیمسال تحصیلی،
 1-3دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته :حداکثر چهار نیمسال تحصیلی،
 2-3دوره دکترای تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه :حداکثر هشت نیمسال تحصیلی.
تبصره  -بدیهی است دانشجویانی که برای اولین بار متقاضی دریافت تسهیالت میباشند ،در اولویت دریافت وام
خواهند بود.
ماده  -4میزان تسهیالت و شرایط بازپرداخت:
 1-4دوره کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته :حداکثر مبلغ  100،000،000ریال و دوره دکتری
تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه :حداکثر  150،000،000ریال بوده که این مبالغ با توجه به میزان شهریه و
همچنین میزان اعتبار پردیس کیش نزد بانک مربوطه ،متغیر میباشد.
 2-4مدت زمان بازپرداخت تسهیالت 12 ،ماه بوده که پس از تسویه حساب نهایی ،دانشجو میتواند در زمان
مقرر نسبت به درخواست وام مجدد ،اقدام نماید.
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ماده  - 5مهلت درخواست تسهیالت:
مهلت ثبت درخواست تسهیالت در هر نیمسال تحصیلی به شرح زیر میباشد .این بازه زمانی با توجه به میزان
اعتبار پردیس کیش نزد بانک مربوطه ،متغیر خواهد بود.
نیمسال دوم:
 مهلت ثبت نام :از بیست و پنجم آذر ماه لغایت پنجم دی ماه، تمدید ثبت نام :متعاقباً اعالم می گردد،تبصره  -1دانشجو در هر سال تحصیلی حداکثر یک بار میتواند تقاضای دریافت وام را داشته باشد.
تبصره  -2دانشجو موظف است نسبت به تکمیل پرونده ،ارائه تضامین الزم و تأیید نهایی بانک حداكثر به مدت
 15روز اقدام نماید .در غیر اینصورت معرفی نامه فاقد اعتبار است و جایگزین معرفی میگردد.
ماده  -6مدارک الزم جهت اخذ وام:
 1-6تکمیل فرم ثبت درخواست وام از طریق پرتال پردیس کیش،
 2-6تأمین شرایط بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه جزیره کیش جهت دریافت تسهیالت،
تبصره  -1شایان ذکر است ،تضامین الزم توسط بانک گرفته میشود و وجه وام به حساب غیر قابل برداشت
پردیس بین المللی كیش جهت پرداخت شهریه دانشجو واریز میگردد.
تبصره  -2در صورتیکه دانشجو ابتدا نسبت به پرداخت شهریه اقدام نموده و سپس وام مربوطه را اخذ نماید ،با
توجه به اینکه مبلغ وام به حساب غیر قابل برداشت پردیس واریز می گردد 23 ،درصد از كل مبلغ وام كسر و
مابقی مسترد خواهد شد.
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