
 به نام خدا

صندوق وام  ازدانشگاه تهران معزز شاهد و ایثارگر  دانشجویان منديبهرهمعرفی و نامه شيوه

 بنيان نور الحسنهقرض

      23/40/4001مورخ  415543/138 نامه شمارهموضوع تفاهم

و تسهیل در تهیه لوازم کمک آموزشی  دانشگاهشاهد و ایثارگر  های علمی و پژوهشی دانشجویانبه منظور حمایت از فعالیت   
را با  23/04/1400مورخ  554341/138نامه شماره ان شاهد و ایثارگر دانشگاه تفاهمور دانشجویان و کارکنمکل ااداره، این عزیزان

ه امضا نموددانشگاه به دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر الحسنه قرضصندوق قرض الحسنه بنیان نور به منظور اعطای تسهیالت 
میه در نظر گرفته شده برای متناسب با مقطع تحصیلی و بر اساس سه بتواننددانشجویان عزیز  ،نامهتا بر اساس تفاهم است

دفاتر امور شاهد و ایثارگر به منظور تسهیل  .گردند دمنالحسنه صندوق مذکور بهرهاز وام قرضی مستقل هاها و دانشکدهپردیس
و دی بنرفی متقاضیان وام بر اساس اولویتنسبت به معباید مینامه، اهد و ایثارگر از مفاد این تفاهمدانشجویان شمندی در بهره

حصول  بررسی وموظفند پس از شاهد و ایثارگر  امور دفاترسهمیه در نظر گرفته شده اقدام نمایند. کارشناسان محترم با متناسب 
ل أهو وضعیت ت( ، مقطع تحصیلیتعاریف قانونی( و تحصیلی )عدم فراغت از تحصیل)مطابق ایثارگری سوابق اطمینان از 

 نامهمالي اين اداره كل بر اساس تفاهمبا توجه به تعهدات نامه اقدام نمایند.  نسبت به صدور معرفی ،دانشجویان متقاضی
 خواهد بود.  شاهد و ايثارگر امور عهده دفاتراشي از عدم رعايت شرايط مذكور به ، مسئوليت عواقب ناالشارهفوق

  شاهد و ایثارگر امور فاقد دفتر کههای مستقل دانشکدهها و پردیسوام قرض الحسنه متقاضی دانشجویان نامه معرفی   :1ذكرت

 پذیرد.انجام می شاهد و ايثارگر دانشگاهامور اداره كل  توسط، دنباشمی

 :عبارتند از  نامهاین تفاهم مشموالن استفاده از تسهیالت  :2تذكر

ن سرافراز و آزادگا شامل: )رزمندگان + همسر و فرزندان معظم شهدا + شاغل به تحصیل دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر .1
 .(و باالتر و همسر و فرزندان آنان %25جانبازان معزز  همسر و فرزندان آنان +

 :باشداساس مقطع تحصيلي به شرح ذيل مي سقف وام دانشجويان بر

 تومان(میلیون  دو)معادل  ریال 000/000/20 مقطع کارشناسی شاهد و ایثارگر دانشجویان .1

چهارصد و میلیون  دوریال )معادل  000/000/24ای ارشد و دکتری حرفه مقطع کارشناسی شاهد و ایثارگر دانشجویان .2
 تومان(هزار 

 هزار تومان( ششصدمیلیون و  دوریال )معادل  000/000/26دکتری تخصصی  مقطع شاهد و ایثارگر دانشجویان .3

 قابل افزایش است. تومان( هزار پانصد)معادل  ریال 000/000/5 میزانبرای دانشجویان متأهل مبلغ وام تا  -1نکته

در و تسویه حساب آموزشی دانشجو  ایددانشجو موظف است در طول مدت تحصیل اقساط وام خود را پرداخت نم -2نکته
 باشد.می الحسنه بنیان نورقرض صندوق از تسویه حساب ارائه منوط بهزمان دانش آموختگی 



 :از صندوق قرض الحسنه بنيان نور وامجهت دريافت شاهد و ايثارگردانشجويان معرفي  نحوه

و  زیر الزم است از متن هادانشکدهو  هاپردیس شاهد و ایثارگرامور لیه کارشناسان محترم دفاتر ک ،وحدت رویهایجاد به منظور    
 استفاده نمایند.نامه جهت صدور معرفیاز طریق سامانه اتوماسیون اداری  صرفاً

 متقاضیو نام خانوادگی نام   - متقاضی وام صندوق بنیان نور موضوع نامه:

 انتخاب می شود(. )از سامانه اتوماسیون اداریاللهیاریجناب آقای دکتر  عنوان:

 مدیر کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثار گر دانشگاه تهران  

)از طریق سامانه اتوماسیون اداری  )یا هر مسئول مجاز بربی امضاء(پردیس/دانشکدهشاهد و ایثارگر  امور مدیر دفتر  امضاء: 
 انتخاب می شود(.

 )از طریق سامانه اتوماسیون اداری انتخاب می شود(. دانشکده های پردیس/ئول ثبت نامه: مسثبت

 الحسنه صندوق بنيان نورجهت دريافت وام قرض شاهد و ايثارگر دانشگاه نامه دانشجويان معرفيمتن 

 با سالم

با ذكر درصد جانبازي  نوع ايثارگري بصورت دقيق) دانشجوی معزز ایثارگر .................. خانم/آقایوسیله ؛ بدیناحتراماً     

به شماره دانشجویی  .................... دانشکده پردیس/ .................. رشته................ مقطع  (شود قيد يا ميزان حضور در جبهه

 ریال و با باز پرداخت اقساط بیست ماهه از ...........................الحسنه به مبلغ جهت دریافت یک فقره وام قرض ......................

 گردد. معرفی می شعبه دانشگاه قرض الحسنه بنیان نورصندوق 

 گردد.معمول در این خصوص اقدام مقتضی ، دستور فرمائید خواهشمند است    

 


