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  مندي از تسهیالت رفاهی صندوق رفاه دانشجویان راهنماي بهره
  شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی و نوبت دوم وامهاي دانشجویان روزانه

  
تعاریف :  

  
 دانشجوي روزانه:  

 از ثبت نام نموده و عالیآموزش مراکز و دانشگاه ها  در دوره روزانه کنکور سراسري پذیرفته شده و از طریق دانشجویی است که ،روزانهي دانشجو
  .می گردد بهره مند مزایاي آموزش رایگان

  
 دانشجوي شهریه پرداز:  

 هاي آموزشکده نور،پیام  هاي دانشگاه، دولتی هاي در دانشگاهو  از طریق آزمون سراسري پذیرفته شدهدانشجویی است که  دانشجوي شهریه پرداز،
    وابسته به  مراکزو  مراکز دانشگاه آزاد اسالمی ،انتفاعی ، غیردولتییرعلمی ، کاربردي ، موسسات غ –جامع  هاي دانشگاهفنی و حرفه اي ، 

  .پرداخت می نماید شهریه تحصیلی و در هر نیمسالنموده  ثبت نام اجرایی هاي دستگاه
  
 دانشجوي معلول جسمی حرکتی:   

  .شده است حرکتی بر اثر عوامل متعدد دچار ضایعات و اختالالت جسمی است کهدانشجویی ، لمعلو يدانشجو 
  
 دانشجوي نابینا و کم بینا:  

 ها را با قدرت بینایی خودنباشد نوشته هاي چاپی درشت نمایی شده مندرج در کتب و روزنامه  قادردانشجویی است که  ،کم بینا -دانشجوي نابینا
 .و نیاز به وسایل کمک آموزشی ویژه نابینایان دارد مطالعه نماید
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  : از تسهیالت بهره مندان  عمومیشرایط ) الف 
  به تشخیص معاونت محترم دانشجویی( دارا بودن اولویت نیاز مالی.(  
  دارا بودن صالحیت اخالقی و رعایت شئون دانشجویی.  
  عدم استفاده از بورس تحصیلی،کمک و یا وام موسسات دیگر.  
  به استثناي کار دانشجویی(عدم اشتغال به کاري که مستلزم دریافت اجرت می باشد.( 

  .ذیربط می باشدط بند یک و دو، توسط معاونت دانشجویی دانشگاه یتایید  احراز شرا: 1تبصره
  

  :شرایط آموزشی وام گیرندگان) ب
. دانشجویی تمام وقت محسوب میشود که حداقل تعداد واحد مورد لزوم طبق مقررات آموزشی را اخـذ نمـوده باشـد   . ( دانشجوي تمام وقت باشد  -1 

  ). کفایت می کندذ نصف حداقل تعداد واحد الزامی،چنانچه دانشجو در نیمسال آخر تحصیل خود باشد اخ
  .مشروط نبودن دانشجو در دو نیمسال قبل -2

  .اختصاص وام به دانشجویان ورودي جدید در نیمسال اول و دوم تحصیل بدون احتساب معدل انجام خواهد گرفت: 1تبصره 
باشـند البتـه درصـورت    محـروم  مـی  که دو نیمسال متوالی مشروط شوند از دریافت هرگونه وام در نیمسال بعـدي مشـروطی،   دانشجویانی: 2تبصره 

تشخیص کمیسیون موارد خاص یا شوراي آموزش دانشگاه مبنی بر بالمانع بودن ادامه تحصیل دانشـجو، پرداخـت وام تحصـیلی و مسـکن بالمـانع      
  .است

  : اشتغال به تحصیل در سنوات تحصیلی مجاز براي استفاده از وام هاي  صندوق رفاه به شرح زیر  -3
   .)نیمسال  4(سال تحصیلی  2ارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر کاردانی ، ک

  .)نیمسال  8(سال تحصیلی  4کارشناسی پیوسته حداکثر 
  .)نیمسال  12(سال تحصیلی  6کارشناسی ارشد پیوسته و دکتراي حرفه اي حداکثر 

  .)سال نیم 8(سال تحصیلی  4دکتراي تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر 
  .گرددیید شده توسط اداره آموزش دانشگاه، جزء دوره تحصیلی دانشجو محاسبه نمیتأمرخـصی تحـصیلی مجاز : 1تبصره 
  .گرددها اضافه مییید معاون دانشجویی دانشگاه ذیربط یک نیمسال به مدت مجاز بهره مندي وامتأدر موارد استثنایی با تصویب و : 2تبصره 
اي از تحصیل از وام استفاده ننماید، مدت مذکور جزء سنوات تحصیلی وي محسوب خواهـد شـد و از   دانشجو به هر نحوي در دورهچنانچه : 3تبصره 

  . تواند استفاده نمایدباقیمانده مدت دوره می
  .موزشی دانشگاه ذیربط صورت می پذیردآتایید احراز شرایط بند هاي فوق توسط معاونت :  4تبصره 

  
  :یافت واممراحل در) ج 

   .مراجعه دانشجو به اداره رفاه مرکز محل تحصیل -1
  .تکمیل فرم تقاضاي هر یک از وامها پس از شروع نیمسال تحصیلی -2
  :ارائه مدارك ذیل در صورت پذیرفته شدن تقاضا -3
اصل و تصویر کارت ملی.  
 اصل و تصویر کارت دانشجویی.  
 پیمانی و یا کارمند بازنشسته با ارائـه گـواهی کسـر از حقـوق در دفتـر اسـناد رسـمی       ، کارمند رسمی(حضري با ضامن معتبر اصل سند تعهد م(.  
باشند، مجازند سند مذکور را تا نیمسال دوم همان سال ارائه نماینددانشجویان ورودي جدید که متقاضی وام تحصیلی می.  

  .می باشند ق مول بندهاي فوشمنیز  متقاضیان معلول جسمی حرکتی : 5 تبصره
 ،عالوه بر رعایت موارد فوق، ارائه گواهی بهزیستی مبنی بر تایید معلـول جسـمی حرکتـی    معلول جسمی حرکتیمتقاضیان جهت بهره مندي  :نکته
  . می باشد الزامی
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  :انواع تسهیالتی که دانشجویان دوره روزانه و از طریق کنکور سراسري پذیرفته شده اند، مشمول دریافت آن می باشند
  وام تحصیلی :    

  .از شروع سال تحصیلی تعلق می گیرد ماه در سال 10به مدت هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و  دانشجویان %  60حداکثر به  این وام 
  

  مدارك ویژه  )ماهیانه به ریال(مبالغ   مشمولین
ندارد  900.000  ماهیانه ) کاردانی (   دانشجویان مجرد  
ندارد  1.000.000 ماهیانه ) کارشناسی(    دانشجویان مجرد  
ندارد  1.100.000 ماهیانه ) کارشناسی ارشد(    دانشجویان مجرد  
ندارد  1.250.000 ماهیانه )دکتري (     دانشجویان مجرد  
 تصویر سند تاهل  1.150.000  ) کاردانی (    دانشجویان متاهل  
 تصویر سند تاهل  1.250.000 ) کارشناسی(    دانشجویان متاهل 

 تصویر سند تاهل  1.500.000 )کارشناسی ارشد(   دانشجویان متاهل 

 تصویر سند تاهل  1.750.000 )دکتري (    دانشجویان متاهل 

  .استفاده نمایند نصف وام تحصیلیتوانند حداکثر از تحصیلی اعالم شوند می یک نیمسال مشروطکه در دانشجویانی -الف
دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، از کارافتادگی همسر یا متارکه، فرزندانشان را تحت تکفل دارند با ارائه اسناد و مدارك  -ب

  . مند گردندبهرهحق اوالد قانونی می توانند از 
     جداگانه وام تحصیلی مجرديهریک از زوجین ، به هلتأعدم دریافت حق هل مرد دانشجو باشد، در صورت متأاگر همسر دانشجوي  –ج 

  .تعلق می گیرد
به وام تحصیلی دانشجویان متاهل مرد که همسرشان دانشجو یا )  فرزند 3حداکثر تا  (ند  ریال به ازاي هر فرز 300.000ان به میز -د

  .شودشاغل نباشد افزوده می
  
  وام مسکن: 

باشند در صورتیکه از وام ودیعه  هاي دانشجویی سکونت نداشته خوابگاهو یا در  خانواده نبودهدر محل سکونت  کهدانشجویان % 50بهحداکثر  این وام
  .در سال قابل پرداخت می باشد ماه 12نامه معتبر و به مدت با ارائه اجاره مسکن بهره مند نباشند

  
  مدارك ویژه  )ماهیانه به ریال(مبالغ   مشمولین

 خانواده نبوده و در دانشجویان مجرد که در محل سکونت
تصویر اجاره نامه رسمی داراي کد رهگیري به نام  اصل و  1.500.000  )تهران( .هاي دانشجویی نیز سکونت نداشته باشندخوابگاه

  .دانشجو

 دانشجویان مجرد که در محل سکونت خانواده نبوده و در
    1.250.000 )شهر بزرگ 6( .هاي دانشجویی نیز سکونت نداشته باشندخوابگاه

 دانشجویان مجرد که در محل سکونت خانواده نبوده و در
    1.000.000 )سایرشهرها( .هاي دانشجویی نیز سکونت نداشته باشندخوابگاه

 دانشجویان متاهل که در محل سکونت خانواده نبوده و در
  )تهران(هاي دانشجویی نیز سکونت نداشته باشندخوابگاه

  
  .تاهلند تصویر س  2.500.000

  .کد رهگیري به نام دانشجو اجاره نامه رسمی داراي

-دانشجویان متاهل که در محل سکونت خانواده نبوده و در خوابگاه
  )شهر بزرگ 6(هاي دانشجویی نیز سکونت نداشته باشند

 
  .تصویر سند تاهل  2.000.000

  .کد رهگیري به نام دانشجو اجاره نامه رسمی داراي

-در محل سکونت خانواده نبوده و در خوابگاه دانشجویان متاهل که
  ) سایر شهرها( هاي دانشجویی نیز سکونت نداشته باشند

  
  .تصویر سند تاهل  1.700.000

  .کد رهگیري به نام دانشجو اجاره نامه رسمی داراي

  .متقاضیان وام مسکن در زمان تقاضاي وام نباید از ودیعه مسکن برخوردار باشند -الف
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 ودیعه مسکن متاهلی :  
اطالعات این  .می باشداجاره نامه رسمی، قابل  پرداخت  درکلیه مقاطع در مقابل ارائههل فاقد خوابگاه متأبه منظور کمک به دانشجویان وام این 

از  مشروط براینکه از وام مسکن و خوابگاه دانشجویی بهره مند نباشند، ،باید در فرم مشخص شده به همراه مدارك مورد نیازدسته از دانشجویان می
 در پایان تحصیل در همان مقطع، بطور یکجاهاي دانشجو محسوب گردیده و این وام جزء بدهیمیزان . به صندوق ارسال گردد جامع،طریق سیستم 

  . به صندوق رفاه مسترد می گردد
  )شهر بزرگ 6(.ملحق گردیده است  شیراز و مشهد -تبریز -اهواز –اصفهان پنج شهر بزرگ بر اساس آخرین مصوبه هیئت امنا شهر کرج به : تبصره 

  
  مدارك ویژه  )ریال( مبالغ حداکثر   مشمولین

هل فاقد خوابگاه که در همان نیمسال از متأدانشجویان 
  :وام مسکن بهره مند نباشند 

 کاردانی و کارشناسی -تهران 
 تحصیالت تکمیلی -تهران  

  
  

50.000.000  
100.000.000  

 
 

  تصویر سند تاهل و اجاره نامه رسمی داراي کد رهگیري به نام دانشجو

کاردانی و کارشناسی - شهر بزرگ  شش 
تحصیالت تکمیلی - شهر بزرگ  شش  

40.000.000  
  تصویر سند تاهل و اجاره نامه رسمی داراي کد رهگیري به نام دانشجو  80.000.000

 کاردانی و کارشناسی -سایر شهرها 
 تحصیالت تکمیلی -سایر شهرها  

30.000.000  
  نامه رسمی داراي کد رهگیري به نام دانشجوتصویر سند تاهل و اجاره   60.000.000

  
  ویژه نخبگان تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان(وام ودیعه مسکن نخبگان ( :  

 نخبگان متاهلی که داراي معرفی براين، به منظور حمایت از نخبگان متاهل و براساس همکاري بنیاد ملی نخبگان و صندوق رفاه دانشجویااین وام 
مراکز وابسته به دستگاههاي اجرایی و دانشگاه آزاد اسالمی شاغل به تحصیل باشند،   ،موسسات آموزش عالی ،دانشگاهها در،  بودهنامه از آن بنیاد 

  .تعلق می گیرد
  مدارك ویژه  سقف وام  مشمولین

 دانشجویان نخبه متاهل فاقد خوابگاه استان  
  
مطابق با مقررات بنیاد ملی نخبگان(تهران(  
  
 نخبه سایر شهرهادانشجویان  
  

-بر اساس مبلغ مندرج درمعرفی
  نامه بنیاد تا سقف

  ریال  250.000.000 
  

  ریال150.000.000
  

  معرفی نامه بنیاد ملی نخبگان
  سند تاهل

  اجاره نامه رسمی به نام دانشجو 

  .نخبگان یا بیشتر باشدمبلغ مندرج در اجاره نامه می بایست منطبق با مبلغ مندرج در معرفی نامه بنیاد ملی   -الف 
  

  
  .، پرداخت خواهد شدطبق مصوبه هیات امناءبراساس مبلغ اجاره بهاي مندرج در اجاره نامه با رعایت سقف مجازمیزان وام مسکن   - ب 
با ارائه اسناد و مدارك قانونی که به علت شهادت، فوت، از کارافتادگی همسر یا متارکه، فرزندانشان را تحت تکفل دارند  زندانشجویان  -ج 

  .مند گردندبهره وام مسکن متاهلیاز  می توانند
می توانند از وام مسکن مجردي  با ارائه مدارك مثبتهاز همسر در شهرستان دیگري زندگی می کنند  ردانشجویان متاهل زن که دو –د

  .استفاده نمایند
  )شهر بزرگ 6(.ملحق گردیده است  و مشهدشیراز  -تبریز - اهواز –اصفهان پنج شهر بزرگ بر اساس آخرین مصوبه هیئت امنا شهر کرج به   -ه

از صندوق رفاه دانشجویان  هاي غیر دولتی عضو تعاونی خوابگاهداران و داراي مجوز رسمیخوابگاهوام مسکن به دانشجویان ساکن در  -و 
  .گیردنیز تعلق می
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  :ودیعه مسکن مشروط به معدل دانشجویان 
و  16دانشجویان متاهل مقطع کارشناسی در صورت کسب معدل حدقل  10/03/1395و4مورخ براساس دستور هشتم سی ودومین نشست هیات امناء 

، مشروط به پیش بینی اعتبار مورد نیاز دربودجه تفضیلی ساالنه  5/17دانشجویان در مقاطع تحصیالت تکمیلی در صورت کسب معدل کل حداقل 
  .گردند وام ودیعه مسکن متاهلی بهره مند میاز برابر سقف مصوب  5/1صندوق حداکثر تا سقف 

  .درضمن پرداخت وام ودیعه مسکن متاهلی به دانشجویانی که در نیم سال قبل از نیم سال تقاضاي وام مشروط بوده اند، امکان پذیر نمی باشد
  

  :ودیعه مسکن دانشجویان  متاهل غیر ایرانی 
 شاغل به تحصیل در دانشگاه هايدولت جمهوري اسالمی، متاهل غیر ایرانی بورسیه   روزانه ه دانشجویانببه منظور پرداخت ودیعه مسکن این وام 

  .تعلق  می گیرد، نددر اختیار دارند و فاقد خوابگاه متاهلی می باش ایران که مسکن اجاره اي
         

  مدارك ویژه  سقف وام  مشمولین
 دانشجویان متاهل غیر ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه

  .همسرو دانشجو تصویرگذرنامه  50.000.000  .ایران که فاقد خوابگاه باشند تعلق می گیردهاي 
  .اصل و تصویر اجاره نامه رسمی به نام دانشجو 

  . باشدمبلغ وام مطابق با مبلغ پیش پرداخت مندرج در اجاره نامه و تا سقف مبلغ فوق می - الف
  .از آنها می تواند از ودیعه مسکن بهره مند گردددر صورتی که زوجین دانشجو باشند فقط یکی  - ب 
صدور دفترچه اقساط منوط به پرداخت یکجاي است بدیهی .(ودیعه مسکن متاهلی فقط یک نوبت در طول هر مقطع تحصیلی قابل پرداخت است -ج

  ). وام فوق می باشد
  
 وام ازدواج:   

 تاریخ عقد آنان بیشتر از یک در زمان تحصیل تاهل اختیار نموده و دانشجویانی که به، دانشجویانبه منظور ترویج و تسهیل در امر ازدواج این وام 
  . تعلق می گیرد نگذشته باشد، سال

فرزندان ) شبانه(وام ازدواج عالوه بردانشجویان روزانه به دانشجویان نوبت دوم براساس دستور هفتم سی ودومین نشست هیئت امناء : تبصره 
درصد و آزادگان که در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی مشغول به تحصیل می باشند و  50ایثارگران شامل شهداء و جانبازان باالي گروههاي 

  .اعطا می گردد نیز در حین تحصیل تاهل اختیار می نمایند
  

  مدارك ویژه  سقف وام  مشمولین
در زمان تحصیل تاهل  که به دانشجویان متاهل

حداکثر تا یک سال پس از تاریخ ثبت  ،اختیار نموده
عقد ازدواج و فقط براي یکبار در طول تحصیل تعلق 

  .می گیرد

20.000.000  

  .فرم درخواست وام
  .اصل و تصویر کارت ملی

  .شناسنامه زوجین تصویر عقدنامه و
  .اصل و تصویرکارت دانشجویی  زوجین

وقوع عقد آنان  چنانچه از تاریخ .باالتر پذیرفته می شونددرمقاطع تحصیلی ) ماه 3حداکثر (  التحصیالنی که بالفاصلهفارغ :  1 تبصره
 .می توانند از وام ازدواج بهره مند گردندبیشتر از یک سال نگذشته باشد 

  .تعلق می گیرد آنان وام ازدواجبه هر دو نفر باشند،زوجین دانشجو  درصورتی که: 2تبصره 
 
   

  
  
  
  
  
 



 
 

٦ 
 

 وام ضروري:   
  .گیردرویداد تعلق می ماه پس از وقوع 6حداکثر تا  ،خاص يدر نتیجه رویدادکه با مشکل مالی مواجه شده اند، وام به دانشجویانی این 

  
  
 

  مدارك ویژه  )ریال( سقف وام  مشمولین
 بند الف "دانشجویانی که در نتیجه رویدادهاي مذکور در " 

                           .دانشجوکرداسنادهزینه  6.000.000  .اندبا مشکل مالی مواجه شده
  .)از رویدادهاي وام ضروري هر یکص درخصو(

درمقاطع تحصیالت تکمیلی که  شاغل به تحصیل دانشجویان
براي تامین هزینه تدوین (اند واحد پایان نامه را اخذ نموده

  ) :پایان نامه
 کارشناسی ارشدمقطع. 
مقطع دکتراي تخصصی غیر بورسیه.  

  
  
  

5.000.000  
8.000.000  

  .مستندات بیانگر اخذ واحد پایان نامه

 دانشجویان شاغل به تحصیل در تحصیالت تکمیلی که
  :د می شونبراي خرید کتب تخصصی با مشکل مالی مواجه  

مقطع کارشناسی ارشد. 
مقطع دکتراي تخصصی غیر بورسیه.  

  
  

5.000.000  
8.000.000  

  .فاکتور هزینه خرید کتاب

آتش سوزي، تصادف، فوت یکی از بستگان درجه یک، بیماري، ... ) زلزله، سیل، خشکسالی و ( وقوع حوادث طبیعی : رویدادها شامل -الف
  .نامه تحصیلی و هزینه خرید لوازم کمک آموزشیخرید عینک طبی، هزینه پایان

  .ه هیچ وجه بیش از مبلغ مندرج در مدارك و اسناد ارائه شده نخواهد بودمیزان وام پرداختی ب -ب
  .باشدذیر میپ پرداخت وام ضروري در خصوص هر رویداد فقط یک نوبت در طول هر مقطع تحصیلی امکان -ج
  .می باشد امکان پذیر سه نوبت حداکثر ک مقطعیپرداخت وام ضروري در طول    -د

 
وام ضروري مبتکر :  

   بدلیل تشویق بهایجاد انگیزه علمی بیشتر براي دانشجویان مبتکر و با هدف کمک به رشد علمی و خودباوري اجتماعی و  به منظوراین وام 
  .   ، پرداخت می گرددهاي علمی، پژوهشی ، اقتصادي و تولیديفعالیت

 
 
  
 
  
  
 

  مدارك ویژه  سقف وام  مشمولین

 ابتکاراتی انجام  طول تحصیل، اختراعات و دانشجویانی که در
می دهند و اختراع و ابتکار آنان به تائید سازمان پژوهش هاي 
علمی و صنعتی ایران، یا دبیرخانه جشنواره خوارزمی و جشنواره 

  .جوان خوارزمی یا معاونت پژوهشی دانشگاه رسیده باشد
20.000.000  

 .گواهی ثبت اختراع براي دریافت مرحله اول وام
کار از سوي دانشگاه براي دریافت % 70 تاییدیه رسمی اتمام 

  .مرحله دوم

مابقی در مرحله دوم پس از  %40و ) پیش از آغاز کار( از مبلغ کل وام در مرحله اول  %60: شودوام فوق در دو مرحله پرداخت می -الف 
  .کار %70پیشرفت 

  .شودمبتکر محسوب نمیاخذ واحد پایان نامه تحصیلی بعنوان رویداد استفاده از وام ضروري  -ب
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 وام ضروري حوادث غیر مترقبه:   
حادثه  شاغل به تحصیل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی هاي تحصیلی و معیشتی دانشجویانبه منظور کمک به تأمین بخشی از هزینهاین وام 

  :گرددبا شرایط زیر پرداخت می ...زلزله، سیل، طوفان و غیرمترقبه نظیر در حوادث که در سراسرکشور به تحصیل اشتغال دارند،  دیده

 
 
  تحصیلی و ضروري دانشجویان ممتاز و نمونه ( وام استعداد درخشان( 

و این دستور العمل به شرح ذیل موارد زیر جایگزین کلیه دستورالعمل ها اد درخشان، دبه منظور کمک به تامین بخشی از هزینه هاي تحصیلی و امور معیشتی دانشجویان استع
در این دستور العمل براي اختصار دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، موسسه . به تصویب هیات امنا صندوق رفاه رسیده است 18/03/95و در تاریخ آیین نامه هاي قبلی شده 

  .شود  نامیده می
  

  ك ویژهمدار  سقف وام  مشمولین
نفرات اول تا پنجاه گروههاي ریاضی و  -1

فیزیک،علوم تجربی و علوم انسانی و 
همچنین نفرات تا پنجاه گروههاي هنر و 
زبان آزمون سراسري با معرفی سازمان 

 سنجش آموزش کشور
 نفرات اول تا سوم کلیه رشته هاي تحصیلی -2

 تکمیلی  در مقاطع تحصیالت
المپیادهاي علمی دانش آموزي یا برگزیدگان  -3

دانشجویی با تائید وزارت آموزش و پرورش یا 
 سازمان سنجش کشور 

مدال طال ، نقره یا برنز جهانی و دارندگان  -4
تائید  اکشوري المپیادهاي دانش آموزي ب

  .وزارت آموزش و پرورش
رتبه هاي اول تا سوم مرحله نهایی  -5

المپیادهاي علمی دانشجویی با معرفی 
 ازمان سنجش آموزش کشورس

برگزیدگان جشنواره هاي خوارزمی با تائید  -6
 سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران 

دانشجوي نمونه مطابق مفاد ماده یک آیین  -7
وزیر  6/8/83نامه انتخاب دانشجوي نمونه 

 5علوم ، تحقیقات و فناوري و طبق ماده 
آیین نامه مذکور توسط کمیته منتخب وزارت 

  .انتخاب و معرفی شودمتبوع 

وام تحصیلی و ضروري حداکثر 
تا دوبرابر سقف مجاز به 

تشخیص رئیس صندوق رفاه 
  دانشجویان

  

تاییدیه و معرفی نامه سازمان سنجش آموزش 
  .کشور

 .تاییدیه دفتر استعداد درخشان دانشگاه
  .تائیدیه وزارت آموزش و پرورش

هاي علمی و صنعتی ان پژوهشتائیدیه سازم
  .ایران
  

  مدارك ویژه  سقف وام  مشمولین
در یکی از دانشگاه ها  ، دانشجویانی که هنگام وقوع حادثه

و موسسات آموزش عالی شاغل به تحصیل بوده و محل 
  .سکونت خود و یا خانواده آنان در محل حادثه باشد

فرمانداري  حوادث مذکور توسطتاییدیه خسارت   20.000.000
  .یا استانداري محل سکونت

دانشجویان دوره هاي تحصیالت تکمیلی وام ودیعه مسکن  حداکثر تا سقف وامکلیه مقاطع تحصیلی  متاهل حادثه دیدهبه دانشجویان  -الف
  .متاهلی تعلق می گیرد

  .انجام خواهد شدمحل تحصیل تائید معاونت دانشجویی دانشگاه پرداخت وام ها با  -ب
  . از تاریخ وقوع حادثه می باشدحداکثر تا یک سال پس مهلت پرداخت تسهیالت مذکور  -ج
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  .دانشجو تمام وقت باشد -الف
  .حداقل یک نیمسال تحصیلی از سنوات دانشجویان گذشته باشد -ب
  خواست وام ارائه درتحصیالت تکمیلی در زمان براي دانشجویان  ، 18معدل ومقطع کارشناسی براي دانشجویان ، 17معدل داشتن  - ج 
 ضروري قهرمان ورزشی : 

براي جامعه دانشگاهی  آفرینیافتخار در راستاي، دانشجویان قهرمان ورزشکار بتشویق و ترغیبه منظور ارتقاء انگیزه، این وام 
  .المللی و نیز کمک به امور رفاهی و معیشتی تعلق می گیردکشور، در سطح ملی و بین

  
  مدارك ویژه  سقف وام  مشمولین

 دانشجویان قهرمان ورزشی داراي یکی از شرایط زیر :  
المپیادهاي ورزشی ) تیمی و انفرادي(نفرات اول تا سوم  -الف

  .دانشگاه هاي کشور
مسابقات قهرمانی ) تیمی و انفرادي(نفرات اول تا سوم  -ب

  .دانشگاه هاي کشور
مسابقات  بین المللی ) تیمی و انفرادي(نفرات اول تا سوم  -ج

  .نی دانشجوییو جها
  .دانشجویان عضو تیم هاي ملی کشور -د

10.000.000  

  
در خصوص هر یک از (  کرد دانشجواسناد هزینه) الف

  .)رویدادهاي وام ضروري
ائیدیه اداره کل تربیت بدنی وزارت متبوع در ت) ب

  .خصوص حکم قهرمانی
  

در خصوص هر یک از (کرد دانشجو اسناد هزینه) ج
  .) رویدادهاي وام ضروري

تائیدیه سازمان تربیت بدنی در خصوص عضویت در ) د
  .هاي ملیتیم 

  .گردیده باشند بار حائز مقام 2حداقل می بایست ) ب(دانشجویان موضوع بند  -الف
  .توانند درخواست وام نمایندمی حداکثر تا یک نیمسال تحصیلی پس از قهرمانیدانشجویان قهرمان ورزشی  -ب
  .می باشد 15دوره دکتري تخصصی شرط معدل براي . در زمان ارائه درخواست وام، الزامی است 14داشتن معدل  -ج
دانشجویان به رویدادهاي وام ضروري دانشجویان قهرمان ورزشی اضافه گردیده و با ارائه فاکتور  خرید تجهیزات و البسه ورزشیعنوان   -د 

  .گیردخرید، وام ضروري تعلق می
  
  
وام تغذیه:   

 طرح هدفمنددانشجویان مستعد کم بضاعت و در راستاي اجراي  یشتمعبه منظور ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها و کمک به این وام 
  .پرداخت می گردد، کردن یارانه تغذیه دانشجویی که مبتنی بر ایجاد تنوع و ارتقاء کیفیت غذاي دانشجویی است

  
  شرایط ویژه  سقف وام  مشمولین

 کلیه دانشجویان روزانه متقاضی.  
هزینه % 100به میزان 

غذاي دانشجویی بر اساس 
-نرخ ژتون و تعداد وعده
  هاي مصرفی در هر ترم 

   .نوبت شام در هفته 5نوبت ناهار و  5دانشجوي خوابگاهی حداکثر  -الف
  .نوبت ناهار در هفته 5دانشجوي غیر خوابگاهی حداکثر  - ب

  . ارائه می شود و شامل نیمسال هاي اضافی نمی شود صرفاً در سنوات مجازوام تغذیه   -الف 
  .تواند از وام تغذیه برخوردار گردد، میبه نسبت باقیمانده دوره، ننماید وام تغذیه استفادهاز  در دوره اي از تحصیلچنانچه دانشجو  - ب 
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 وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات:   

در  ،معنوي حج و زیارت و عتبات عالیات کشور عراقثیر سفر  تأهاي غنی اسالمی و نیز با توجه به اهمیت به منظور ترویج فرهنگ و ارزشاین وام   
  .پرداخت می گردد ،شوند با شرایط ذیلمشرف میزیارت  جهت کمک و حمایت مالی به این دسته از دانشجویان که جهت

  .وام حج به حساب دانشجو واریز می گردد: تبصره 
. 

  مدارك ویژه  سقف وام  مشمولین
  : دانشجویان متقاضی عازم سفر به 

حج عمره  
 عتبات عالیات کشور عراق  

5.000.000  
7.000.000  

   .مستندات سفر به همراه فیش ثبت نام
  .تاییدیه معاونت فرهنگی دانشگاه

  .گیردوام حج عمره و زیارت عتبات عالیات فقط یکبار در طول تحصیل تعلق می
 
  
 وام موارد خاص :  

  .یید گردد، تعلق می گیردتأرئیس صندوق رفاه که به تشخیص پرهزینه و سایر موارد مشابه ،  مبتال به بیماریهاي خاصدانشجویان این وام به 
            

  مدارك ویژه  سقف وام  مشمولین
تصاویر برابر اصل شده مدارك پزشکی   20.000.000  دانشجویان مبتال به بیماري هاي خاص و پرهزینه. 

  .هاي انجام شدههزینه
  .فوق تعیین خواهد شد مبلغتا سقف ارائه شده و  بررسی مداركمیزان وام قابل پرداخت، پس از 
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  وام دانش هسته اي:   
   .قابل پرداخت می باشد ،رشته هاي مرتبط با انرژي هسته ايبه منظور حمایت از دانشجویان شاغل به تحصیل در این وام  

  
  مدارك ویژه  سقف وام  مشمولین

 دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته هاي
فیزیک هسته اي،  انرژي هسته اي شامل مرتبط با

  .مهندسی هسته اي 
  

  : فوق مشمول وامهاي ذیل می باشنددانشجویان 
   

صیلی، مسکن و ضروري دانش هسته اي وام تح  
  .)دکتري تخصصی، ارشد ،کارشناسی(کلیه مقاطع 

  

  
  برابر سقف مجاز در کلیه مقاطع تحصیلی 1.5تا سقف 

  

 .هاي مذکوررشتهبرگه اشتغال به تحصیل در 
مدارك ویژه هر یک از وامهاي تحصیلی، مسکن و 

  .ضروري بر اساس جدول مربوطه
  

  : اعتبار وامهاي مذکور با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط به هر یک از وامهاي تحصیلی، مسکن و ضروري امکان پذیر است 
  .برخوردار باشندودیعه مسکن  در زمان تقاضاي وام نباید از  متقاضیان وام مسکن -الف
  .پرداخت خواهد شد بهاي مندرج در اجاره نامهتا سقف اجارهمیزان وام مسکن  -ب
آتش سوزي، تصادف، فوت یکی از بستگان درجه ... ) زلزله، سیل، خشکسالی و ( وقوع حوادث طبیعی : رویدادهاي وام ضروري شامل -ج

  .امه تحصیلی و  هزینه خرید لوازم کمک آموزشینیک، بیماري، خرید عینک طبی،هزینه پایان
  .ارائه شده نخواهد بود به هیچ وجه بیش از مبلغ مندرج در مدارك و اسنادمیزان وام ضروري پرداختی  -د
  .باشدامکانپذیر می )حداکثر سه وام(پرداخت وام ضروري در خصوص هر رویداد فقط یک نوبت در طول هر مقطع تحصیلی -ه 

  
مجاز نیستنتد که از وامهاي عادي استفاده نمایند ،ي دانش هسته اي  استفاده می کننددانشجویانی که از وامها :  نکته.   
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  راهنماي بهره مندي از تسهیالت رفاهی صندوق رفاه دانشجویان

  عالیشاغل به تحصیل در مراکز آموزش  معلولین حس حرکتی، ،کم بینا - ویژه دانشجویان نابینا
  

  :شرایط عمومی وام گیرندگان) الف  
 به تشخیص معاونت محترم دانشجویی( دارا بودن اولویت نیاز مالی.(  
 دارا بودن صالحیت اخالقی و رعایت شئون دانشجویی.  
 عدم استفاده از بورس تحصیلی،کمک و یا وام موسسات دیگر.  
  به استثناي کار دانشجویی(عدم اشتغال به کاري که مستلزم دریافت اجرت می باشد.( 

  .ط بند یک و دو، توسط معاونت دانشجویی دانشگاه ذیربط می باشدیتایید  احراز شرا: تبصره
  

  :شرایط آموزشی وام گیرندگان) ب
. قل تعداد واحد مورد لزوم طبق مقررات آموزشی را اخذ نموده باشددانشجویی تمام وقت محسوب میشود که حدا.(دانشجوي تمام وقت باشد  -1  

   ).کفایت می کند ذ نصف حداقل تعداد واحد الزامی،چنانچه دانشجو در نیمسال آخر تحصیل خود باشد اخ
  .مشروط نبودن دانشجو در دو نیمسال قبل -2

  .تحصیل بدون احتساب معدل انجام خواهد گرفت اختصاص وام به دانشجویان ورودي جدید در نیمسال اول و دوم: 1تبصره 
باشند البته درصورت میم در نیمسال بعدي مشروطی، محروم که دو نیمسال متوالی مشروط شوند از دریافت هرگونه وادانشجویانی: 2تبصره 

اخت وام تحصیلی و مسکن بالمانع تشخیص کمیسیون موارد خاص یا شوراي آموزش دانشگاه مبنی بر بالمانع بودن ادامه تحصیل دانشجو، پرد
  .است

  : اشتغال به تحصیل در سنوات تحصیلی مجاز براي استفاده از وام هاي  صندوق رفاه به شرح زیر  -3
   .)نیمسال  4(سال تحصیلی  2کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 

  .)ل نیمسا 8(سال تحصیلی  4کارشناسی پیوسته حداکثر 
  .)نیمسال  12(سال تحصیلی  6کارشناسی ارشد پیوسته و دکتراي حرفه اي حداکثر 

  .)نیمسال  8(سال تحصیلی  4دکتراي تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر 
  .گرددیید شده توسط اداره آموزش دانشگاه، جزء دوره تحصیلی دانشجو محاسبه  نمیتأمرخـصی تحـصیلی مجاز : 1تبصره 
  .گرددها اضافه مییید معاون دانشجویی دانشگاه ذیربط یک نیمسال به مدت مجاز بهره مندي وامتأدر موارد استثنایی با تصویب و : 2تبصره 
اي از تحصیل از وام استفاده ننماید، مدت مذکور جزء سنوات تحصیلی وي  محسوب خواهد شد و از چنانچه دانشجو به هر نحوي در دوره: 3تبصره 
  .تواند استفاده نمایده مدت دوره میباقیماند

  .دانشگاه ذیربط صورت می پذیرد آموزشی معاونتاحراز شرایط بند هاي فوق توسط  تایید: 4تبصره    
  
  

  :مراحل دریافت وام )ج 
   .مراجعه به اداره رفاه دانشگاه محل تحصیل -1
  .تحصیلی تکمیل فرم تقاضاي هر یک از وامها حداکثر یک ماه پس از شروع هر نیمسال -2
  :ارائه مدارك ذیل در صورت پذیرفته شدن تقاضا -3
اصل و تصویر کارت ملی.  
اصل و تصویر کارت دانشجویی.  
 کم بینا بودن و معلول جسمی حرکتی –گواهی از بهزیستی مبنی بر تایید  نابینا. 
ارائه گواهی کسر از حقوق در دفتر اسناد رسمی پیمانی و یا کارمند بازنشسته با، کارمند رسمی(حضري با ضامن معتبر صل سند تعهد ما(.    
باشند، مجازند سند مذکور را تا نیمسال دوم همان سال ارائه نمایندتنها دانشجویان ورودي جدید که متقاضی وام تحصیلی می.  

صندوق نسبت به ، دانشجویان روشندللیت هاي آموزشی در راستاي حمایت از فعا: ارائه مدارك ویژه هر نوع وام بر اساس جدول مربوطه -4
  :نابینا و معلول جسمی حرکتی کشور بشرح ذیل اقدام می نماید ،ژه کمک آموزشی دانشجویان کم بیناارائه تسهیالت وی
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    ذیل می باشند هايوامعالوه بر کلیه وام هاي روزانه ، مشمول دریافت ) معلول جسمی حرکتی و نابینا ، کم بینا(معلول  ویاندانشجتسهیالت رفاهی:           

کم بینا - نابینا وام تحصیلی :    
  .از شروع سال تحصیلی تعلق می گیرد ماه در سال 10به مدت هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و   دانشجویان%  60حداکثر به  این وام 

  
  مدارك ویژه  مشمولین

جسمیگواهی بهزیستی مبنی بر تایید معلول   دانشجویان مجرد  
  
  مرد(دانشجویان متاهل(  
 به ازاي هر فرزند –) مرد(دانشجویان متاهل  

  تصویر سند تاهل
  تصویر شناسنامه فرزندان

  گواهی بهزیستی مبنی برتایید معلول جسمی حرکتی
  .استفاده نمایند نصف وام تحصیلیتوانند حداکثر از تحصیلی اعالم شوند می یک نیمسال مشروطکه در دانشجویانی - الف
ی توانند از دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، از کارافتادگی همسر یا متارکه، فرزندانشان را تحت تکفل دارند با ارائه اسناد و مدارك قانونی م -ب

  . مند گردندحق اوالد بهره
  ین جداگانه وام تحصیلی مجردي ه هریک از زوجهل، بتأهل مرد دانشجو باشد، در صورت عدم دریافت حق متأاگر همسر دانشجوي  –ج 
به وام تحصیلی دانشجویان متاهل مرد که همسرشان دانشجو یا شاغل نباشد افزوده )  فرزند 3حداکثر تا  (ند  ریال به ازاي هر فرز 300.000به میزان  -د

  .شودمی
  
  وام ویژه دانشجویان نابینا و کم بینا: 

نشگاهها ومراکز آموزش عالی دولتی،دا کم بینا، -ویژه دانشجویان نابینا لوازم کمک آموزشی فرديتامین به جهت  این وام        
  .آموزشکده هاي فنی و حرفه اي، موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی، پیام نور، علمی کاربردي قابل پرداخت می باشد

  
  مدارك ویژه  )ریال( سقف وام  مشمولین

 که قادر نباشند  دانشجویانی
نوشته هاي چاپی درشت نمایی شده 

مندرج در کتب و روزنامه ها را 
 .باقدرت بینایی خود مطالعه کنند

  )کاردانی و کارشناسی (

20.000.000  
  ارائه اسناد مثبته هزینه خرید وسایل  

  دانشجویانی که قادر نباشند
نوشته هاي چاپی درشت نمایی شده 

ها را  مندرج در کتب و روزنامه
  .باقدرت بینایی خود مطالعه کنند

 )تحصیالت تکمیلی (

  ارائه اسناد مثبته هزینه خرید وسایل  30.000.000

کم بینا و معلول جسمی حرکتی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی، آموزشکده  -این وام شامل کلیه دانشجویان نابینا  –الف 
  .غیر انتفاعی، پیام نور و علمی کاربردي می باشدهاي فنی و حرفه اي، موسسات آموزش عالی 

این وام جهت تامین لوازم کمک آموزشی فردي ویژه نابینایان مانند لپ تاپ، دستگاه برجسته نگار، دستگاه درشت نمایی، ضبط  –ب 
  .گرددپرداخت می ... و  MP3با قابلیت پخش  CDManتخصصی دیجیتالی گویا و  -صوت خبرنگاري،  متون و کتب علمی

  .میزان وام پرداختی به هیچ وجه بیش از مبلغ مورد درخواست دانشجو براساس مدارك و اسناد ارائه شده نخواهد بود - ج 
  
  
فقط دو بارمی توانند از این وام بهره مند گردندطول تحصیل دانشجویان فوق الذکر در:    نکته.  
  
  
  



 
 

١٣ 
 

                                     
  مندي از تسهیالت رفاهی صندوق رفاه دانشجویانبهرهراهنماي 

  ویژه دانشجویان شهریه پرداز شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی
  
مشمول دریافت آن               ، کنکور سراسري  پذیرفته شده اند قانواع تسهیالتی که دانشجویان عزیز شهریه پرداز که از طری

  : می باشند
 .وام شهریه          1-
 .وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات          2-
  .ايوام شهریه دانش هسته         3-

 
  : از تسهیالت بهره مندان  عمومیشرایط ) الف 
  ).به تشخیص معاونت محترم دانشجویی( ارا بودن اولویت نیاز مالید - 1       

  .دانشجوییدارا بودن صالحیت اخالقی و رعایت شئون  -2
  .عدم استفاده از بورس تحصیلی،کمک و یا وام موسسات دیگر -١
 ).به استثناي کار دانشجویی(عدم اشتغال به کاري که مستلزم دریافت اجرت می باشد  -٢

 
  :شرایط آموزشی وام گیرندگان) ب

. طبق مقررات آموزشی را اخذ نموده باشددانشجویی تمام وقت محسوب میشود که حداقل تعداد واحد مورد لزوم .(دانشجوي تمام وقت باشد -1
  ).کفایت می کند چنانچه دانشجو در نیمسال آخر تحصیل خود باشد اخذ نصف حداقل تعداد واحد الزامی،

چنانچه دانشجو در . دانشجویی تمام وقت محسوب میشود که حداقل تعداد واحد مورد لزوم طبق مقررات آموزشی را اخذ نموده باشد: تبصره
  . آخر تحصیل خود باشد اخذ نصف حداقل تعداد واحد الزامی کفایت می کندنیمسال 

  : مجاز براي استفاده از وام هاي صندوق رفاه به شرح زیر یاشتغال به تحصیل درسنوات تحصیل -2
  نیمسال  4(سال تحصیلی  2کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر(.   
 نیمسال  8(سال تحصیلی  4ه حداکثر کارشناسی پیوست(.  
  نیمسال  12(سال تحصیلی  6کارشناسی ارشد پیوسته و دکتراي حرفه اي حداکثر(.  
  نیمسال  8(سال تحصیلی  4دکتراي تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر(.  

 .گرددی دانشجو محاسبه  نمییید شده توسط اداره آموزش دانشگاه، جزء دوره تحصیلتأمرخـصی تحـصیلی مجاز : 1تبصره 
ها اضافه      یید معاون دانشجویی دانشگاه ذیربط یک نیمسال به مدت مجاز بهره مندي وامتأدر موارد استثنایی با تصویب و : 2تبصره 

  .گرددمی
تحصیلی وي  محسوب خواهد اي از تحصیل از وام استفاده ننماید، مدت مذکور جزء سنوات چنانچه دانشجو به هر نحوي در دوره: 3تبصره 

  .تواند استفاده نمایدشد و از باقیمانده مدت دوره می
غیردولتی و دانشگاه آزاد اسالمی در مقطع کارشناسی ارشد به مدت سه نیمسال مجاز هستند  –دانشجویان دانشگاه غیر انتفاعی : 4تبصره 

  . از وام هاي شهریه بهره مند گردند
  

  :مراحل دریافت وام) ج
 . به اداره رفاه دانشگاه محل تحصیلمراجعه  -1
  . تکمیل فرم تقاضاي هر یک از وامها حداکثر یک ماه پس از شروع نیمسال تحصیلی -2
  :ارائه مدارك ذیل در صورت پذیرفته شدن تقاضا -3

 اصل و تصویر کارت ملی.  
 اصل و تصویر کارت دانشجویی.  
  پیمانی و یا کارمند بازنشسته با ارائه گواهی کسر از حقوق در دفتر اسناد رسمیکارمند رسمی ، (سند تعهد محضري با ضامن معتبر(.  

   .ارائه مدارك ویژه هر نوع وام بر اساس جدول مربوطه -4
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 آن می باشند شهریه پرداز مشمول دریافتانواع تسهیالتی که دانشجویان:  
 .وام شهریه 1-   

  .وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات    2-
  .ايوام شهریه دانش هسته 3-  
  
 مبالغ وام شهریه مراکز دولتی: 

دانشگاههاي دولتی، پیام هاي شهریه تحصیلی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در مین بخشی از هزینهتأبه منظور حمایت و کمک به این وام  
 غیر انتفاعی که از طریق آزمون سراسري پذیرفته شده اند،  - آموزشکده فنی و حرفه اي و موسسات آموزش عالی غیر دولتی نور، علمی کاربردي و

 .پرداخت می گردد
  
سقف وام شهریه دانشجویان شهریه پرداز شاغل به تحصیل در دانشگاههاي دولتی، پیام نور، علمی کاربردي و آموزشکد ه هاي فنی و حرفه اي : 
  

  مدارك ویژه  سقف وام  مقطع
  ندارد  3.000.000  کارشناسی پیوسته کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و

 ندارد  11.500.000  کارشناسی ارشد ناپیوسته
 ندارد  7.000.000  کارشناسی ارشد پیوسته

  ندارد  11.500.000  دکتري حرفه اي و عمومی
 ندارد  5.000.000  دکتري تخصصی پیوسته

 ندارد  25.000.000  دکتري تخصصی ناپیوسته
 

هاي شهریه تحصیلی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در مؤسسات آموزش عالی مین بخشی از هزینهتأبه منظور کمک به  این وام      
   :شودغیردولتی غیرانتفاعی وام شهریه با شرایط ذیل توسط صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می

 
 انتفاعی  سقف وام شهریه دانشجویان شاغل به تحصیل در موسسات آموزش عالی غیر: 

 
  مدارك ویژه  سقف وام  مقطع

  ندارد  3.000.000  کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته
 ندارد  11.500.000  کارشناسی ارشد ناپیوسته

  ندارد  25.000.000  دکتري تخصصی ناپیوسته و پیوسته
  
  وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات: 

در  معنوي حج و زیارت و عتبات عالیات کشور عراق،ثیر سفر  تأهاي غنی اسالمی و نیز با توجه به اهمیت و ارزشبه منظور ترویج فرهنگ  این وام
  :پرداخت می گردد شوند با شرایط ذیلمشرف میزیارت  جهت کمک و حمایت مالی به این دسته از دانشجویان که جهت

  .وام حج از این پس به حساب دانشجو واریز می گردد: تبصره 
       

 
  مدارك ویژه  سقف وام      مشمولین

 دانشجویان متقاضی عازم سفر به :  
حج عمره  
  عتبات عالیات کشور عراق  

5.000.000  
7.000.000  

  .مستندات سفر به همراه فیش ثبت نام
  .تاییدیه معاونت فرهنگی دانشگاه 

  .گیردمی وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات فقط یکبار در طول تحصیل تعلق
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 وام هاي شهریه دانشگاه آزاد :  

 
  وام شهریه  - 1 

  دانش هسته اي شهریه وام2-
  
شهریه وام :  
هاي شهریه تحصیلی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در یکی از واحد هاي دانشگاه آزاد مین بخشی از هزینهتأبه به منظور کمک وام  این

  .تعلق می گیرد ،پذیرفته شده و شهریه پرداخت می نماینداسالمی که از طریق آزمون سراسري، 
 
 وام شهریه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی   مبالغ سقف: 

  
  مدارك ویژه  سقف وام  مقطع

  ندارد  5.000.000  کاردانی ، کارشناسی
 ندارد  11.500.000  کارشناسی ارشد و دکتري حرفه اي

 ندارد  25.000.000  دکتري تخصصی ناپیوسته
  
  
  اي دانش هستهشهریه وام: 

    .قابل پرداخت می باشدرشته هاي مرتبط با انرژي هسته اي  ه منظور حمایت از دانشجویان شاغل به تحصیل درب این وام 
 

  مدارك ویژه  مبلغ  مشمولین
 دانشجویان شهریه پرداز شاغل به تحصیل

  :شامل هاي مرتبط با انرژي هسته اي در رشته
 ايفیزیک هسته  
 ايمهندسی هسته 

 
  

  
  

  برابر وام شهریه در کلیه مقاطع تحصیلی 1.5تا سقف 
  
  
  

هاي تعیین برگه اشتغال به تحصیل در رشته
شده و برگه انتخاب واحد در ترم جاري که 

  .حاوي میزان شهریه دانشجو باشد
  

  
  
 نکته  : 

  .وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات بهره مند نمی گردند  دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی از      
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