شرایط و ضوابط گواهی کسر از حقوق بابت دریافت وام بنیاد علوی
شرایط عمومی برای دریافت وام بنیاد علوی:
-

گواهی کسر از حقوق می بایست در سربرگ اداری سازمان و با شماره نامه و تاریخ باشد.

-

عنوان گواهی در باالی نامه قید گردد( .به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری)

-

موضوع نامه نیز مشخص باشد.

-

چنانچه ضامن کارمند پیمانی و یا قراردادی باشد در متن گواهی نباید هیچ گونه شرطی قید گردد.

-

مبلغ ضمانت در گواهی ترجیحاً درج نشود ،اما چنانچه قید شود این مبلغ برای مقطع کارشناسی  65/000/000ریال
می باشد.

-

گواهی کسر از حقوق فقط از ارگان ها و سازمان های دولتی قابل قبول می باشد.

-

حداقل معدل مورد نیاز برای دریافت وام بنیاد علوی برای تمامی گروههای آموزشی  14می باشد.

نمونه گواهی کسر از حقوق مورد تأیید بنیاد علوی
بسمه تعالی
تاریخ:
شماره:
از :اداره...................................................
به :صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
موضوع :گواهی کسر از حقوق
احتراماً گواهی می شود خانم/آقای ........فرزند ......به شماره ملی .................ا ستخدام ر سمی پیمانی
شااا

قراردادی و با و ضعیت ا شتغال

بازنشااسااته مسااتمری بریر می باشااد و ماهیانه حقوق و میایای حیمی ........ریال دریافت می کند .نامدرده ق ااد ضاامانت وام

خانم/آقای .........دانشاااجوی دانشاااراه بیرگمنر قاانات را دارد .نان ه وام گیرنده به هر دلیلی اقسااااا وام دریافتی را پرداخت ننماید ،به
محض اعالم کتدی آن صندوق از حقوق ضامن کسر و در وجه صندوق دانشجویی بنیاد علوی پرداخت خواهد شد و در صورتییه ارتداا
شغلی ضامن به هر دلیلی با این اداره قطع شود ،تسویه حساب با نامدرده منوا به ارااه مفاصا حساب از آن صندوق خواهد بود.
مسئول ذیحساب مالی

رایس اداره

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

منر و امضاء

منر و امضاء

شماره تماس ثابت و همراه ضامن........................................................................................................:
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