
 

1400-1401جدول نوع وام های دانشجویی در نیمسال   
وام نعنوا دانشجویان بهره مند از وام برحسب نوع وام مالحظات  ردیف 

دولتیروزانه دانشگاه های دانشجوی   *به دانشجوی متاهل با ارائه سند تاهل به میزان دو برابر دانشجوی مجرد وام تحصیلی تعلق میگیرد.  

 
 1 تحصیلی

می تواند در هر نیمسال منحصرا از یک رویداد استفاده نماید.*دانشجو   

 *استفاده از هر رویداد در طول مقطع تحصیلی،صرفا یک بار مجاز می باشد

پذیر می باشددوران تحصیل امکان صرفاُماه پس از تاریخ عقد  18*رویداد ازدواج،فقط یک نوبت در تمام مقاطع تحصیلی و حداکثر تا   

بوداسناد با مبالغ بیش از میزان مقرر در رویدادهای وام ضروری، میزان وام پرداختی به دانشجویان از مبلغ اسناد هزینه کرد بیشتر نخواهد  *در صورت ارائه  

ضافه ا*به منظور حمایت بیشتر از دانشجویان در وضعیت شیوع بیماری کرونا،یک رویداد به سقف رویدادهای وام ضروری در هر مقطع در نیمسال جاری 

.می گردد  

 

 2 ضروری دولتی دانشجوی روزانه دانشگاه های

  )پاییزو زمستان( امکان پذیر می باشد.1400-1401ریال برای نیمسال اول سال تحصیلی  000/000/60*وام ویژه دکتری صندوق طی یک لیست به مبلغ 

از منابع صندوق ویژه دکتری دانشجوی روزانه مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته دانشگاه های دولتی  

3 
وام ویژه دکتری بانک استفاده  می تواند از فاُ*دانشجویی که قبال به بانک معرفی و تشکیل پرونده داده و برای یکبار از آن بانک وام دریافت کرده است صرُ

 د.یانم

 پذیر می باشد.امکان 1400زمستان( سال تحصیلی  وریال برای نمیسال اول ) پاییز  000/000/21به مبلغ  *وام ویژه دکتری بانک به تفکیک دو لیست

 

 ویژه دکتری از منابع بانک توسعه تعاون دانشجوی روزانه مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته دانشگاه های دولتی

 *دانشجوی می بایست متاهل،فاقدخوابگاه و داری سند تعهد و اجاره نامه )دارای کدرهگیری( باشد.

 گیرد. مجاز، وام مسکن تعلق نمیسال تحصیلی *به آخرین نیم

 گردد.*درصورتی که زوجین دانشجو باشند،فقط یکی از آن ها می توانند از وام مسکن بهره مند 
دولتی های دانشگاه دوم نوبت دانشجوی   4 )ودیعه( مسکن متاهلی 

 واریز و به عنوان بدهی وی در پرونده دانشجو ثبت می گردد.از بدهی شهریه دانشجوی متقاضی *وام شهریه به شماره حساب دانشگاه بابت تامین بخشی 

 دانشگاه  های دولتی صرفا می توانند از وام شهریه بهره مند گردند. درودی جدییان ووج*دانش

 
جوی نوبت دوم دانشگاه های دولتیدانش  5 شهریه از منابع صندوق 

 خمینی)ره( و سازمان بهزیستی کشور تعلق می گیرد.*این وام صرفا به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام 

 *برای ثبت وام مذکور نیازی به ارائه سند تعهد توسط دانشجو نبوده و نهادهای حمایتی ضمانت پرداخت وام را بر عهده دارند.

وام مازاد شهریه دانشجویان تحت  *دانشجویان تحت پوشش واجد شرایط در ابتدای هر نیمسال از سوی نهادهای حمایتی معرفی شده و ثبت درخواست

 رتال دانشجویی صندوق رفاه امکان پذیرمی باشد.ش، توسط دانشجو و صرفا از طریق پوپوش

 قالب این وام، دانشجویان معرفی شده امکان استفاده از وام شهریه صندوق و بانک را ندارند.در*به دلیل پرداخت کل مازاد شهریه دانشجو 

 

 دانشگاه های دولتیدانشجوی نوبت دوم 
مازاد شهریه دانشجویان تحت پوشش 

 کمیته امداد و بهزیستی
6 


