
 
 
 

  يپرداخت و بازپرداخت وام شرافت شیوه نامه

  بنیاد حامیان علم و فناوری ایران

 مقدمه  

کعه  نگرانع  دانشعجویان  و کمک به رفع  ازمندين و ان مستعدّیت از دانشجویبه منظور حما علم و فناوری ایرانان ياد حاميبن

از محعل  پشتوانه مال  وام هعای مببعور .کندم اعطا شرافت  های وام ،ممکن است مانع  برای تحصيل مطلوب آنها باشدتنگناهای مال  

مشخص  وام های شرافت  راو بازپرداخت شرایط پرداخت  شيوه نامهاین در این راستا،  گردد.بنياد تامين م  یاریگرانهای مردم  کمک

 نماید.م 

 

 ریفا. تع 1 ماده 

بعه  بعه وعورم ماهيانعهالحسعنه هبینعه تحصعيل   ضر کعه بعه عنعوان کمک، وام  اسعت "وام شرافت "منظور از الف. وام شرافتي: 

 بنيعادبه  ن را بر اساس ترتيب  که مقرر استآ، شود پس از فراغت از تحصيلگيرنده شرافتاً متعهد م وام .شودپرداخت م  "گيرندهوام"

 شود.ه وثيقه یا ضمانت  دریافت نم گونهيچ شرافت  مذکور جب تعهد "گيرندهوام" از ،بازگرداند. در ضبال این وام

 ،بعه لحعاد درسع ، است. این دانشعجویان های دولتي دانشگاه دانشجوی مستعدّ نیازمند,  "گيرندهوام"منظور از گیرنده: . وامب

ربعو،، معاونعت دانشعجوی  و فرهنگع  دانشعگاه مبعه تشعخيص  به لحاد مال ، و ها دانشگاه از متوسط با معدل بيشتر جبو دانشجویانِ

، هر سال ماه از اسفند ماه تا تير ،و در نيمسال دوم ،ماه تا بهمن ماه از مهر ،پرداخت وام در نيمسال اول خواهند بود.نيازمند کمک مال  

 هر یک به مدم پنج ماه و جمعا به مدم ده ماه در یک سال تحصيل  خواهد بود.

و بنيعاد در ایعن  اسعت دانشعگاه ذیعربط در معاونعترای دریافت وام، ب دانشجویانو استحقاق  وضعيت آموزش یيد أتمرج   تبصره:

 زمينه، مستقيما با دانشجو ارتباط  برضرار نخواهد کرد.

 

 . منابع مالي 2ماده 

 بنياد تامين م  گردد. یاریگرانسرمایه الزم برای اعطای وام به دانشجویان از محل کمکهای مردم  

نمایعد، در وعورم ضبعول آن   مشعرو،را به پرداخت وام به دانشجویان دانشگاه مشخص   در مواردی که یاریگر کمک خود: تبصره

 خواهد کرد. استفادهکمک، بنياد ورفا از آن منب  جهت پرداخت وام به دانشجویان معرف  شده از جانب آن دانشگاه 

 

 گیرندگانمعرفي وام . 3ماده 

بعه  ایبه وورم فایل رایانهتحصيل   نيمسالهر آغاز  , در در چارچوب سهميه تخصيص  به هر دانشگاهاسام  واجدین شرایط فهرست 

 شود.بنياد ارسال م  به دانشگاه، همراه نامه

 به بنياد ارسال م  کند. را توسط وام گيرندهتکميل شده تعهد شرافت  بازپرداخت وام و فرم های درخواست وام دانشگاه  تبصره:

 

 نحوه پرداخت وام .   4ماده 

 مبلع  وامو  دهد ل ميتشک مجبا پرونده گان هر دانشگاهگيرندوامبرای  بنياد  دانشگاه،پس از دریافت فهرست اسام  تایيدشده از سوی 

 نماید. ب میوارارسال  در فرم  شده اعالم های هرماه به حسابرا 

سعال نيموام بععد از اتمعام هعر  تعداوم پرداخعت ،است دانشجو  ليتحص یارتقا کمک به که هدف از پرداخت وام،  از آنجا : تبصره

  خواهد بود. 1ماده  "ب"مبن  بر از دست دادن شر، معدل مذکور در بند گبارش عدم دریافت به  مشرو، تحصيل ،

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 نحوه بازپرداخت وام.  5ماده 

 کند.و نحوه باز پرداخت آن را به وی اعالم م  به هنگام فارغ التحصيل  دانشجو، ميبان وام دریافت دانشگاه   

وعورم پرداخت، باز در اضسا، مساوی و در طول دو سال از زمان آغاز  ، ا اضساطیکجا یتواند بصورم  بازپرداخت وام م : 1تبصره 

 رد.يگ

 است. فردراغت از تحصيل سال پس از ف 4 حداکثر خ شروع بازپرداختیتار: 2تبصره 

 از مقطع   ليالتحصعسال پعس از فارغ 4 حداکثر بازپرداخت وام به ،باالتر  ليرش دانشجو در مقط  تحصیپذ در وورم :3تبصره 

 گردد. موکول م باالتر
 

 گزارش عملكرد.  6ماده 

 در چعارچوب ، گعبارش عملکعردتحصعيل  ان هعر سعالیعدر پا ،شوندبهره مند م   تسهيالمهای  که دانشجویان آنها از این دانشگاه    

 د.ننمایمنعکس م بنياد به  را شيوه نامهوابط مندرج در این ض

 

مورد علم و فناوری ایران ان یاد حامیره بنیمدت أهی 16/05/96جلسه  در  ،تبصره 7ماده و  6یك مقدمه،  در شیوه نامهن یا

 .قرار گرفتب یتصو


