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 هدف -1

 به متقاضیان می باشد. دانشجوییهدف از تهیه این دستورالعمل تشریح شرایط پرداخت وام 

 کاربرد دامنه-2

این دستورالعمل در سطح پرسنل سازمان منطقه آزاد كیش و شركت های تابعهه كهه درخواسهت وام دانشهجویی     

 كاربرد دارد.دستورالعمل دارند  این 1-6بند مطابق با شرایط ذكر شده در 

 مراجع-3

3-1- ISO9001 

3-2- ISO10002 

3-3- ISO10004 

 و اصطالحات تعاريف-4

 ندارد.

 مسئوليت-5

 پس انداز می باشد. مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده رئیس بیمه، رفاه و صندوق -1-5

 دمات درمانی می باشد.فاه و خرمسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیر امور  -2-5

 روش اجرا-6

  وام دانشجويیموضوع: 

صندوق پس انداز كاركنان شركت سرمایه گذاری و توسعه كیش با توجه به تاكیدات ریاست محترم هیأت 

ی هر ربه منظور برخوردا، در راستای مسئولیت های محوله و مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد كیش
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تحصیلی در جهت رشد و ارتقاء سطح تحصیلی و علمی اعضاء پس انداز، از خدمات چه بیشتر اعضاء صندوق 

 به شرح ذیل می نماید.دانشجویی به پرداخت وام اقدام ضرورت بهره مندی آنان از امکانات موجود، و 

 شرايط متقاضی-6-1

اركنان سازمان، شركت ها و مؤسسات كعضو بودن شخص وام گیرنده در صندوق پس انداز -1-1-6

 تابعه.

س انداز از سوی سازمان، شركت ها و داشتن حداقل یک سال واریزی حق السهم صندوق پ-2-1-6

 مؤسسات تابعه.

ت عه نسبا سازمان، شركت ها و مؤسسات تاببوام گیرندگان می بایست در هنگام تسویه حساب -3-1-6

موظف به  ننده،به تسویه كامل وام دریافتی اقدام نمایند. در غیر این صورت ضامن و یا شركت معرفی ك

 پرداخت اقساط باقی مانده دریافت كننده وام می باشد. 

 قاضی پرداخت می شود.در هر مقطع تحصیلی وام دانشجویی یکبار به مت-4-1-6

 مدارک مورد نياز-2-6

 هت دریافت وام دانشجویی عبارتند از:مدارک مورد نیاز ج

 .ها و مؤسسات تابعمعرفی شخص وام گیرنده از سوی سازمان، شركت ه-1-2-6

ضی كه به تائید ضامن و توسط متقا W08-F01با كد « درخواست وام دانشجویی»تکمیل فرم -2-2-6

 شركت معرفی كننده رسیده باشد.

وام  ه در برگیرنده زمان درخواستدانشگاهی معتبر كارائه گواهی اشتغال به تحصیل از مراكز 3-2-6

 باشد.

 ميزان وام دانشجويی و نحوه بازپرداخت-6-3

 ماهه می باشد.  36نداز كاركنان امدت بازپرداخت اقساط وام دانشجویی صندوق پس -1-3-6

 درصد می باشد. 8 كارمزد یا بهره وام دانشجویی صندوق پس انداز-2-3-6

 ی باشد.مبه صورت جدول ذیل قابل پرداخت  وام دانشجویی-3-3-6
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 یالر -مبلغ سقف وام  وام دانشجویی ردیف

 000/000/40 نوع اول: كاردانی.   1

 000/000/20  نوع دوم: دانشجوی دوم در یک خانواده و هم زمان)كاردانی( 2

 000/000/60 نوع سوم: كارشناسی  3

 000/000/30 سی(ده و هم زمان)كارشنانوع چهارم: دانشجوی دوم در یک خانوا 4

 000/000/90 نوع پنجم: كارشناسی ارشد. 5

 000/000/100 نوع ششم: دكترا 6

 

 مدارک پيوست-7

 W08-F01فرم درخواست وام دانشجویی با كد -1-7

 


