
 فرم ثبت وام

ت دانشجویی مطابق با قرارداد ................ ضمن اعالن آگاهی از کلیه شرایط و ضوابط پرداخت تسهیال.....اینجانب ..........................

 باشم.ما بین بانک قرض الحسنه مهر ایران و مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی متعهد به رعایت شرایط و ضوابط زیر می فی

پرداخت تسهیالت بابت شهریه دوران تحصیل دانشجو می باشد و در اوایل هر ترم سهم شهریه آن ترم به حساب کاربری  -1

 دانشجو و حساب جاری دانشگاه واریز خواهد گردید.

سنه مهر ایران قرار خواه -2 شگاه و در رهن بانک قرض الح ساب دان سهیالت در ح سهیالت به عنوان وثیقه ت د مابقی وجه ت

شییرپ پرداخت اقسییاپ و عدم وجود هر گونه بدهین بانک نسیی ت به  گرفت. با پایان ترم و در آغاز ترم تحصیییلی جدید به

 تقلیل وثیقه اقدام و شهریه ترم جدید را به حساب کاربری دانشجو و حساب دانشگاه منظور می نماید.

جو بانک نس ت به تسویه تسهیالت از محل مانده در صورت عدم پرداخت اقساپ و یا پرداخت نامناسب اقساپ توسط دانش -3

ترم آینده نخواهد داشییت. همینین در صییورتی که  ترهینی اقدام نموده و هیچ تعهدی در خصییوو واریز وجه شییهریه

ه اقدام اقدامات حقوقی در خصیوو وثیقه اخ  شیددانشیجو همینان به بانک بدهی داشیته باشیدن بانک نسی ت به انجام 

درخواست بانکن مؤسسه نس ت به بستن فایل دانشجو و جلوگیری از حضور آن در جلسه امتحانات اقدام خواهد نمود و با 

 خواهد کرد. ضمناً تسویه حساب نهایی دانشجویان منوپ به تسویه حساب با بانک خواهد بود.

ظف به تأمین مابقی وجو مشز تسهیالت آن ترم بیشتر باشد داندر صورتی که شهریه  ترم جاری دانشجو از سهم شهریه ا -4

 آن خواهد بود و بانک هیچ مسئولیت در این خصوو نخواهد داشت.

ذکر اسییت سییهم شییهریه همه ترم های تحصیییلی دانشییجو برابر و از تقسیییم میزان تسییهیالت بر تعداد ترم های  الزم به

 ترم( نتیجه می شود. چهارباقیمانده )حداقل 

سه -5 شجو از  شهریه ترم جاری دان صورتی که  ساب کاربری در  شد مابقی وجه در ح سهیالت آن ترم کمتر با شهریه از ت م 

 دانشجو ذخیره و در ترم های آینده قابل استفاده خواهد بود.

اتمام تحصیالت دانشجو یا پایان دوران تحصیل آن به هر دلیل مانده بدهی تسهیالت دریافتی دانشجو از ذخیره  در صورت -6

 تسهیالت تهاتر و تسویه می گردد.

  کر: تحت هیچ شرایط امکان در اختیار قرار دادن وجه تسهیالت شهریه از سوی بانک به دانشجو وجود نخواهد داشت.ت

 بانک هیچ گونه مسئولیتی در خصوو تعارضات بین دانشجو و مؤسسه در خصوو شهریه و سایر موارد ندارد.
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