قابل توجه دانشجویان متقاضی وامهای دانشجویی نیمسال دوم 1399 – 1400
ردیف

نوع وام

زمان ثبت نام

توضیحات

1

وام تحصیلی

 99/11/20الی 1400/02/15

به انشجویان متأهل با ارائه سند تأهل حداکثر مبلغ وام و به دانشجویان مجرد حداقل مبلغ وام تحصیلی تعلق میگیرد.

2

وام ضروری

 99/11/20الی 1400/02/18

وام ویژه دکتری منابع بانک توصعه تعاون

 1400/01/28الی 1400/04/10

دانشجو می تواند در هر نیمسال منحصرا از یک رویداد استفاده نماید.
استفاده از هر رویداد در طول مقطع تحصیلی ،صرفا یک بار مجاز می باشد.
رویداد ازدوج  ،فقط یک نوبت در تمام مقاطع تحصیلی و حداکثر تا  18ماه پس از تاریخ عقد صرفاً در دوران تحصیل امکان پذیر می
باشد.
درصورت ارائه اسناد با مبالغ بیش از میزان مقرر در رویدادهای وام ضروری ،میزان وام پرداختی به دانشجویان از مبلغ اسناد
هزینه کرد بیشتر خواهد بود و در صورت کمتر بودن مبلغ مورد تقاضا از سقف هر رویداد ،مطابق مبلغ مقرر در اسناد ارائه شده وام
پرداخت خواهد شد.
مهلت ارائه مستندات ،اسناد مالی و پزشکی و اعتبار آنان برای دریافت رویدادهای موارد خاص ،حوادث و بالیای طبیعی ،توان
خواه حداکثر تا 9ماه پس از وقوع رویداد و برای دانشجویان برتر ،نمونه کشوری ،مبتکر و قهرمان ورزشی حداکثر تا  6ماه پس از
دریافت مدارک و صرفاً در دوره ی تحصیل دانشجو قابل قبول می باشد.
دانشجویی که قبالً به بانک معرفی و تشکیل پرونده داده و برای یکبار از آن بانک وام دریافت کرده است فقط می تواند از وام ویژه دکتری

3

بانک استفاده نماید.

وام ویژه دکتری بانک به تفکیک دو لیست به مبلغ 21.000.000ریال برای نیم سال اول (پاییز و زمستان) سال تحصیلی  99امکان پذیر
می باشد.

وام ویژه دکتری منابع صندوق

 1400/01/28الی 1400/02/18

(ودیعه) مسکن از منابع صندوق

 99/11/20الی 1400/02/18

وام شهریه منابع از صندوق

 99/11/20الی 1400/02/18

وام ویژه دکتری صندوق طی یک لیست به مبلغ 42.000.000ریال برای نیم سال اول (پاییز و زمستان) سال تحصیلی  99امکان پذیر
می باشد.
دانشجو می بایست متاهل ،فاقد خوابگاه و دارای سند تعهد و اجاره نامه (دارای کد رهگیری) باشد.

4

به آخرین نیم سال تحصیلی مجاز ،وام مسکن تعلق نمی گیرد .در صورتی که زوجین دانشجو باشند ،فقط یکی از آنها می تواند از
وام مسکن بهرهمند گردد.

5

وام شهریه به شماره حساب دانشگاه بابت تأمین بخشی از بدهی شهریه دانشجوی متقاضی واریز و به عنوان بدهی وی در پرونده دانشجو ثبت
می گردد.
وام شهریه به کلیه دانشجویان واجد شرایط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از سال تحصیلی جدید ،فقط از طریق صندوق رفاه دانشجویان

وام شهریه از منابع صندوق قرض الحسنه مهر ایران

 99/11/20الی 1400/04/10

وام بنیاد علوی

 99/11/20الی 1400/02/18

پردایت میشود .همچنین تقاضای دانشجویانی که قبالً از خدمات بانک قرض الحسنه مهرایران استفاده نموده اند و درخواست مجدد جهت بهره
مندی از خدمات آن بانک را دارند ،می بایست طی لیستی جداگانه به صندوق ارسال شود.

6

وام بنیاد علوی به دانشجویان با مبالغ ذیل از طریق آن بنیاد پرداخت می گردد .که این مقدار برای دانشجویان مجرد 6.000.000ریال و دانشجویان متاهل
8.000.000ریال

مدیریت امور دانشجویی – اداره رفاه دانشجویان

قابل توجه دانشجویان متقاضی وامهای دانشجویی نیمسال دوم 1399 – 1400
عنوان وام

مقطع تحصیلی

مبلغ وام (به ریال)

مالحضات

تحصیلی

برای همه مقاطع تحصیلی

 15،000،000تا 20،000،000

در هر نیمسال

رویدادهای موارد خاص:

حداکثر سقف رویداد تعیین شده درمقطع تحصیلی:

تولد فرزند دانشجوی متأهل 20،000،000

مقاطع کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته و

مقاطع کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر

فوت پدر ،مادر ،همسر یا فرزند دانشجو 30،000،000

کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر تا سقف  60،000،000ریال

2رویداد در هر مقطع تحصیلی

دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات تا 50،000،000

قاطع کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر

دانشجویان مبتال به بیماری های خاص و پرهزینه تا 50،000،000

مقاطع کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر تا سقف

4رویداد در هر مقطع

بیماری خاص و پر هزینه یکی از اعضاء تحت تکفل دانشجو تا40،000،000

 80،000،000ریال

تحصیلی

سایر موارد مشابه به تشخیص رئیس صندوق تا 50،000،000

مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته ،دکتری پیوسته و دکترای حرفه ای

دانشجویان برتر ،نمونه کشوری و مبتکر 30،000،000

مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته ،دکتری پیوسته و دکترای حرفه ای حداکثر تاسقف

حداکثر 5رویداد در هر مقطع

رویداد حوادث و بالیای طبیعی 30،000،000

 100،000،000ریال

تحصیلی

دانشجویان توان خواه 50.000.00

ضروری

دانشجویان قهرمان ورزشی 20.000.00
رویداد ازدواج 30.000.00
وام ویژه دکتری منابع

دكتری تخصصی ناپیوسته

 7،000،000به صورت ماهیانه

هر شش ماه یکبار پرداخت میشود

صندوق

دكتری تخصصی ناپیوسته

 7،000،000به صورت ماهیانه

هر سه ماه یکبار پرداخت میشود

250،000،000

شهر تهران

20،000،000

کالن شهرها

150،000،000

سایر شهرها

وام مسکن منابع صندوق

شهریه

برای همه مقاطع تحصیلی ( یک بار پرداخت در طول هر مقطع )

کاردانی ،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

10،000،000

کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته ،دکترای حرفه ای

20،000،000

دکترای پیوسته

20،000،000

دکتری تخصصی ناپیوسته

50،000،000

هر نیم سال

کالن شهرها عبارتند از :اصفهان ،اهواز ،تبریز ،شیراز ،مشهد ،کرج ،قم ،کرمانشاه
وام (ودیعه) مسکن به کلیه دانشجویان واجد شرایط از سال تحصیلی جدید فقط از طریق بانک قرضالحسنه مهر ایران پرداخت میشود.
دانشجویان شاغل به تحصیل بهره مند از ودیعه مسکن منابع صندوق در مقطع تحصیلی نمی توانند از وام مسکن منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران استفاده نمایند.
وام شهریه به کلیه دانشجویان واجد شرایط از سال تحصیلی جدید ،فقط از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت میشود .همچنین دانشجویانی که قبال از خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران استفاده نموده اند و درخواست
مجدد جهت بهره مندی از خدمات آن بانک را دارند ،دانشگاه ها می بایست درخواست این قبیل دانشجویان را طی لیستی جداگانه به صندوق ارسال نمایند.
دانشجویان ورودی سال های تحصیلی گذشته دانشگاه های آزاد اسالمی ،علمی و کاربردی و موسسات غیردولتی –غیرانتفاعی بهره مند از وام شهریه بانک قرض الحسنه مهر ایران ،در صورت تمایل از سال تحصیلی جدید پس
از ارائه سند تعهد جدید و مدارک و مستندات به اداره رفاه دانشگاه می توانند از وام شهریه صندوق رفاه استفاده نماین
مدیریت امور دانشجویی – اداره رفاه دانشجویان

