راهنمای بهرهمندی از تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان

شرایط عمومی وام گیرندگان:
 - 1دارا بودن اولويت نياز مالي (به تشخيص معاونت محترم دانشجويي)
 - 2دارا بودن صالحيت اخالقي و رعايت شئون دانشجويي
 - 3عدم استفاده از بورس تحصيلي ،كمك و يا وام موسسات ديگر
 - 4عدم اشتغال به كاري كه مستلزم دريافت اجرت مي باشد( .به استثناي كار دانشجويي)
 – 5زمان شروع اقساط كليه وام ها (به جز انواع وديعه مسكن كه مي بايست بصورت يكجا پرداخت شود9 ).
ماه بعد از پايان تحصيل مي باشد( .در رابطه با آقايان طول مدت نظام وظيفه در صورت مشمول بودن
محاسبه مي شود).
 – 6در صورتي كه مطلبي خالف واقع در اطالعات متقاضي وام مشاهده و اثبات شود ،مي بايست كليه وجوه
دريافتي را با احتساب هزينه هاي مربوط به صورت يكجا به صندوق رفاه دانشجويان پرداخت نمايد و پس
از آن نيز حق استفاده از وام و يا تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان را نخواهد داشت.
شرایط آموزشی وام گیرندگان:
 - 1تمام وقت بودن آموزشي دانشجو (اخذ حداقل تعداد واحد هاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي)
تبصره :چنانچه دانشجو در نيمسال آخر تحصيل خود باشد اخذ نصف حداقل تعداد واحد الزامي كفايت مي
كند.
 - 2مشروط نبودن دانشجو در دو نيمسال قبل
تبصره  : 1اختصاص وام به دانشجويان ورودي جديد در نيمسال اول و دوم بدون احتساب معدل انجام
خواهد گرفت.
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تبصره  : 2دانشجوياني كه دو نيمسال متوالي مشروط شوند از دريافت هرگونه وام در نيمسال بعدي
مشروطي ،محروم مي باشند.
تبصره  :3در صو رت تشخيص كميسيون موارد خاص يا شوراي آموزش دانشگاه مبني بر بالمانع بودن
ادامه تحصيل دانشجو ،پرداخت وام تحصيلي و مسكن بالمانع است.
 – 3سنوات تحصيلي مجاز براي استفاده از وام هاي صندوق رفاه دانشجويان به شرح زير مي باشد:
 مقاطع كارداني ،كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر  4نيمسال تحصيلي مقاطع كارشناسي پيوسته و دكتراي تخصصي ناپيوسته غير بورسيه حداكثر  8نيمسال تحصيلي مقاطع كارشناسي ارشد پيوسته و دكتراي حرفه اي حداكثر  12نيمسال تحصيلي مقطع دكتراي تخصصي پيوسته حداكثر  18نيمسال تحصيليتبصره  : 1مرخصي تحصيلي مجاز تاييد شده توسط اداره آموزش دانشگاه ،جزء دوره تحصيلي دانشجو
محاسبه نمي گردد.
تبصره  : 2در موارد استثنايي با تصويب صندوق رفاه دانشجويان و تاييد معاون دانشجويي دانشگاه يك
نيمسال به مدت وام ها اضافه مي شود.
تبصره  : 3چنانچه دانشجو به هر نحوي در دوره اي از تحصيل از وام استفاده ننمايد ،مدت مذكور جزء
سنوات تحصيلي وي محسوب خواهد شد و از باقيمانده مدت دوره مي تواند استفاده نمايد.

مراحل دريافت وام:
 – 1ثبت درخواست وام و الصاق مدارک مربوطه در سامانه گلستان توسط دانشجوي متقاضي وام
 – 2بررسي درخواست وام و اظهار نظر براساس مدارک و اطالعات متقاضي توسط كارشناس امور
دانشجويي دانشكده
 – 3در صورت تاييد درخواست در سامانه گلستان ،ثبت درخواست در سامانه صندوق رفاه دانشجويان
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري توسط كارشناس امور دانشجويي دانشكده
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 – 4بررسي درخواست ها ،ايجاد ليست ،اختصاص اعتبار به ليست هاي درخواست و ارسال به صندوق رفاه
دانشجويان وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري توسط اداره كل امور دانشجويي دانشگاه
 – 5بررسي ليست ه اي درخواست ،تامين اعتبار و ارسال ليست هاي درخواست به امور مالي صندوق رفاه
توسط امور دانشجويان صندوق رفاه
 – 6انجام امور مالي و واريز مبالغ وام ها به حساب هاي تعيين شده توسط امور مالي صندوق رفاه
دانشجويان
مدرک اولیه دریافت وام:
 اصل و تصوير سند تعهد محضري با ضامن معتبر (كارمند رسمي ،پيماني و يا كارمند بازنشسته با
ارائه گواهي كسر از حقوق در دفتر اسناد رسمي)
تبصره  :1تنها دانشجويان ورودي جديد كه متقاضي وام تحصيلي مي باشند ،مجازند سند مذكور را تا
نيمسال دوم همان سال ارائه نمايند.
تبصره  :2براي بهره مندي از كليه وامها ،الصاق تصوير مدرک فوق ،فقط يكبار كافي است.
شرایط ضامن:
عالوه بر كاركنان رسمي و پيماني دولت ،جانبازان ،خانواده معظم شهدا و آزادگان از كارافتاده كه حقوق
و مزايا از بنياد شهيد و امور ايثارگران دريافت مي نمايند ،از تاريخ  1390/12/23كاركنان رسمي و پيماني
نهادهاي عمومي دولتي همچون (نهاد رهبري و مراكز تابعه آن ،شهرداري ها ،هالل احمر ،كميته امداد
حضرت امام (ره) ،بنياد مسكن انقالب اسالمي ،كميته ملي المپيك ايران ،بنياد  15خرداد ،سازمان تبليغات
اسالمي ،سازمان تامين اجتماعي ،سازمان دانش آموزي جمهوري اسالمي ايران ،بنياد امور بيماريهاي
خاص ،صندوق بيمه روستاييان و عشاير ،صندوق تامين خسارتهاي بدني) ،كاركنان رسمي دانشگاه آزاد
اسالمي ،كليه بانكها ،شركت آب و فاضالب ،مخابرات ،برق ،گاز ،و ساير شركت هاي دولتي (حداقل با سه
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سال سابقه اشتغال) ،بازنشستگان نيروهاي مسلح و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي نيز مي
توانند مشروط به ارائه مدارک ذيل ،بازپرداخت تسهيالت رفاهي را ضمانت نمايند:
 - 1اصل سند تعهد كه در يكي از دفاتر اسناد رسمي كشور تنظيم گرديده است*.
 - 2گواهي كسر از حقوق ضامن در صورت امكان.
 - 3تصوير آخرين حكم استخدامي يا بازنشستگي (براي كاركنان دستگاههاي اطالعاتي و امنيتي شامل
وزارت اطالعات ،نيروهاي مسلح  ،وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و  ...الزامي نيست ،ولي ارائه
گواهي معتبر از آخرين محل خدمت آنان ،جهت معرفي به صندوق رفاه دانشجويان الزامي است(.
 - 4تصوير آخرين فيش حقوقي.
شايان ذكر است ضمانت بازنشستگان ساير دستگاهها به غير از نيروهاي مسلح فقط در صورت ارائه
گواهي كسر از حقوق ضامن  ،براي صندوق رفاه دانشجويان امكان پذير است.
توجه :تمامي گواهي هاي مذكور در اين بخشنامه بايد صرفا با عنوان صندوق رفاه دانشجويان  -وزارت
علوم تحقيقات و فناوري صادر گردد درغير اين صورت فاقد ارزش خواهد بود.
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انواع وام هاي ويژه دانشجويان روزانه شاغل به تحصيل
وام تحصيلي
مبالغ (ماهيانه به ريال)

مدارک ويژه

مشمولين
دانشجويان مجرد (كارشناسي)

1/000/000

ندارد

دانشجويان مجرد (كارشناسي ارشد)

1/100/000

ندارد

دانشجويان مجرد (دكتري)

1/250/000

ندارد

دانشجويان متاهل مرد (كارشناسي)

1/250/000

تصوير سند تاهل

1/500/000

تصوير سند تاهل

1/750/000

تصوير سند تاهل

دانشجويان متاهل مرد (كارشناسي
ارشد)
دانشجويان متاهل مرد (دكتري)

الف – دانشجوياني كه در يك نيمسال مشروط تحصيلي اعالم شوند مي توانند حداكثر از نصف وام تحصيلي
استفاده نمايند.
ب – دانشجويان زن كه به علت شهادت ،فوت ،از كار افتادگي همسر يا متاركه ،فرزندانشان را تحت تكفل
دارند با ارائه اسناد و مدارک قانوني مي توانند از حق اوالد بهره مند گردند.
ج – اگر همسر دانشجوي متاهل مرد دانشجو باشد ،در صورت عدم دريافت حق تاهل ،به هر يك از زوجين
جداگانه وام تحصيلي مجردي تعلق مي گيرد.
د – به ميزان  300/000ريال به ازاي هر فرزند (حداكثر تا  3فرزند) به وام تحصيلي دانشجويان متاهل مرد
كه همسرشان دانشجو يا شاغل نباشد افزوده مي شود.

وام مسكن
مشمولين

مبالغ (ماهيانه به ريال)

مدارک ويژه

دانشجويان مجرد كه در محل سكونت
خانواده نبوده و در خوابگاه هاي
دانشجويي نيز سكونت نداشته باشند.


تهران

1/500/000



شش شهر بزرگ

1/250/000



ساير شهرها

1/000/000
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تصوير اجاره نامه رسمي داراي
كد رهگيري به نام دانشجو

دانشجويان متاهل كه در محل سكونت
خانواده نبوده و در خوابگاه هاي

تصوير سند تاهل و اجاره نامه

دانشجويي نيز سكونت نداشته باشند.
 تهران

2/500/000

 شش شهر بزرگ

2/000/000

 ساير شهرها

1/700/000

رسمي داراي كد رهگيري به نام
دانشجو

الف – متقاضيان وام مسكن در زمان تقاضاي وام نبايد از وديعه مسكن برخوردار باشند.
ب – وام مسكن متاهلي ويژه دانشجويان متاهل مرد مي باشد.
ج – ميزان وام مسكن تا سقف اجاره بهاي مندرج در اجاره نامه پرداخت خواهد شد.
د  -دانشجويان زن كه به علت شهادت ،فوت ،از كار افتادگي همسر يا متاركه ،فرزندانشان را تحت تكفل
دارند با ارائه اسناد و مدارک قانوني مي توانند از وام مسكن بهره مند گردند.
هـ  -دانشجويان متاهل زن كه دور از همسر در شهرستان ديگري زندگي مي كنند با ارائه مدارک مثبته مي
توانند از وام مسكن مجردي استفاده نمايند.
و –  6شهر بزرگ عبارتند از :اصفهان – اهواز – تبريز – شيراز ،مشهد و كرج
ز – وام مسكن به دانشجويان ساكن در خوابگاه هاي غيردولتي عضو تعاوني خوابگاهداران و داراي مجوز
رسمي از صندوق رفاه دانشجويان نيز تعلق مي گيرد.

وديعه مسكن متاهلي
مشمولين

مدارک ويژه

مبلغ (ريال)

دانشجويان متاهل فاقد خوابگاه كه در همان
نيمسال از وام مسكن بهره مند نباشند:
تهران – كارشناسي

50/000/000

تصوير سند تاهل و اجاره نامه

تهران – تحصيالت تكميلي

100/000/000

رسمي داراي كد رهگيري به نام

شش شهر بزرگ – كارشناسي

40/000/000

شش شهر بزرگ – تحصيالت تكميلي

80/000/000

دانشجو
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ساير شهرها – كارشناسي

30/000/000

ساير شهرها – تحصيالت تكميلي

60/000/000

دانشجويان متاهل ،مشروط به پيش بيني اعتبار
مورد نياز در بودجه تفصيلي ساالنه صندوق در
حداكثر تا سقف 1/5

صورت كسب


معدل كل حداقل  16در مقطع كارشناسي



معدل كل حداقل  17/5در مقطع كارشناسي

برابر سقف مصوب

عالوه بر مدارک فوق تاييديه معدل
كل از آموزش دانشكده

ارشد
الف – مبلغ وام مطاب ق با مبلغ پيش پرداخت مندرج در اجاره نامه و تا سقف مبالغ فوق مي باشد.
ب – در صورتي كه زوجين دانشجو باشند فقط يكي از آنها مي تواند از وديعه مسكن بهره مند شود.
ج – دانشجوياني كه به علت شهادت ،فوت ،از كار افتادگي همسر يا متاركه حضانت فرزندان خود را برعهده
دارند با ارائه اسناد و مدارک قانوني و با توجه به شرايط بازپرداخت ،مي توانند از وديعه مسكن بهره مند
شوند.
د – وديعه مسكن متاهلي فقط يك نوبت در طول هر مقطع تحصيلي قابل پرداخت است.
هـ  -شش شهر بزرگ عبارتند از :اصفهان – اهواز – تبريز – شيراز ،مشهد و كرج
و – پرداخت وديعه مسكن متاهلي به دانشجوياني كه در نيمسال قبل از نيمسال تقاضاي وام ،مشروط بوده
اند ،امكان پذير نمي باشد.
ي  -بازپرداخت وديعه مسكن پس از فراغت از تحصيل و قبل از صدور دفترچه اقساط براي ساير وامها
به صورت يكجاخواهد بود و قابل تقسيط نمي باشد.

وديعه مسكن متاهلي نخبگان
مشمولين
دانشجويان نخبه متاهل فاقد
خوابگاه

مبلغ (ريال)

مدارک ويژه

براساس مبلغ مندرج در معرفي

معرفي نامه بنياد ملي نخبگان (كه

نامه بنياد

توسط صندوق رفاه دانشجويان
به دانشگاه ارسال مي شود،).
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سند تاهل و اجاره نامه رسمي به
نام دانشجو
مبلغ مندرج در اجاره نامه مي بايست منطبق با مبلغ مندرج در معرفي نامه بنياد ملي نخبگان و يا بيشتر
باشد.
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وديعه مسكن دانشجويان متاهل غيرايراني
مشمولين

مدارک ويژه

مبلغ (ريال)

دانشجويان متاهل غيرايراني شاغل به
تحصيل در دانشگاه هاي ايران كه فاقد
خوابگاه مي باشند.
تهران – كارشناسي
تهران – تحصيالت تكميلي
شش شهر بزرگ – كارشناسي
شش شهر بزرگ – تحصيالت تكميلي
ساير شهرها – كارشناسي
ساير شهرها – تحصيالت تكميلي

50/000/000
100/000/000
40/000/000
80/000/000

تصوير گذرنامه دانشجو و همسر
دانشجو ،نامه بورس از وزارت
متبوع و همچنين اجاره نامه
رسمي به نام دانشجو

30/000/000
60/000/000

الف – مبلغ وام مطابق با مبلغ پيش پرداخت مندرج در اجاره نامه و تا سقف مبلغ فوق مي باشد.
ب – در صورتي كه زوجين دانشجو باشند فقط يكي از آنها مي تواند از وديعه مسكن بهره مند شود.
ج – وديعه مسكن متاهلي فقط يك نوبت در طول هر مقطع تحصيلي قابل پرداخت است( .بديهي است صدور
دفترچه اقساط منوط به پرداخت يكجاي وام فوق مي باشد).

وام ازدواج
مشمولين

مدارک ويژه

حداکثر مبلغ (ريال)

تصوير صفحات اول تا پنجم
دانشجوياني كه در حين تحصيل ازدواج
نمايند.

20/000/000

سند ازدواج
تصوير شناسنامه زوجين
تصوير كارت دانشجويي

الف – وام ازدواج حداكثر تا يك سال پس از تاريخ ثبت عقد ازدواج پرداخت مي شود.
ب – وام فوق فقط براي يكبار تعلق مي گيرد.
ج  -در صورتي كه زوجين دانشجو باشند ،به هر دو نفر آنان وام ازدواج تعلق مي گيرد.
د – فارغ التحصيالني كه بالفاصله (حداكثر  3ماه) در مقاطع باالتر پذيرفته مي شوند ،چنانچه تاريخ عقد آنان
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بيشتر از يك سال نگذشته باشد ،مي توانند از وام ازدواج صندوق بهره مند شوند.
و – سند مي بايست خوانا باشد.

وام تغذيه
مشمولين
كليه

دانشجويان

حداکثر مبلغ (ريال)

مدارک ويژه

هر ساله بر مبناي نرخ ژتون

الف – دانشجوي خوابگاهي حداكثر  5نوبت

روزانه

متقاضي

غذا و تعداد وعده هاي

ناهار و  5نوبت شام در هفته
ب – دانشجوي غيرخوابگاهي حداكثر 5

مصرفي دانشجو تعيين مي

نوبت ناهار در هفته

شود.

الف – وام تغذيه صرفاً در سنوات مجاز ارائه مي شود و شامل نيمسال هاي اضافي نمي شود.
ب – چنانچه دانشجو در دوره اي از تحصيل از وام تغذيه استفاده ننمايد ،به نسبت باقيمانده دوره ،مي تواند
ار وام تغذيه برخوردار گردد.

وام ضروري
مشمولين

حداکثر مبالغ (ريال)

دانشجوياني كه در نتيجه رويدادهاي
مذكور در «بند الف» با مشكل مالي مواجه

اسناد هزينه كرد دانشجو (در
10/000/000

شده اند.

مستندات بيانگر اخذ واحد پايان

پايان نامه را اخذ نموده اند (براي تامين

نامه

هزينه تدوين پايان نامه):



مقطع دكتراي تخصصي غير

بورسيه

خصوص هر يك از رويدادهاي
وام ضروري)

دانشجويان تحصيالت تكميلي كه واحد

مقطع كارشناسي ارشد

مدارک ويژه

(دريافت گزارش  77يا  423از
5/000/000

سامانه گلستان و درج در قسمت

8/000/000

اسناد هزينه كرد)

دانشجويان تحصيالت تكميلي كه براي
خريد كتب تخصصي با مشكل مالي
مواجه مي شوند:

فاكتور هزينه خريد كتاب
5/000/000
10

 مقطع كارشناسي ارشد

8/000/000

 مقطع دكتراي تخصصي غير
بورسيه
الف – رويداد ها شامل :وقوع حوادث طبيعي (زلزله ،سيل ،خشكسالي و  /)...آتش سوزي /تصادف /فوت يكي
از بستگان درجه يك /بيماري /خريد عينك طبي /هزينه پايان نامه تحصيلي  /هزينه خريد لوازم كمك
آموزشي
ب – ميزان وام پرداختي به هيچ وجه بيش از مبلغ مندرج در مدارک و اسناد ارائه شده نخواهد بود.
ج – پرداخت وام ضروري در خصوص هر رويداد فقط يك نوبت در طول هر مقطع تحصيلي امكانپذير مي
باشد.
د – وام ضروري حداكثر تا  6ماه پس از وقوع رويداد تعلق مي گيرد.
هـ  -اسناد هزينه كرد مي بايست خوانا و داراي نام خريدار ،تاريخ و مهر و امضا باشد.

وام ضروري مبتكر
مشمولين

مبلغ (ريال)

مدارک ويژه

دانشجوياني كه در طول تحصيل،
اختراعات و ابتكاراتي انجام مي دهند و

 گواهي ثبت اختراع براي

اختراع و ابتكار آنان به تاييد سازمان

دريافت مرحله اول وام

پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران يا

20/000/000

 تاييديه رسمي اتمام ٪70

دبيرخانه جشنواره خوارزمي و جشنواره

كار از سوي دانشگاه

جوان خوارزمي يا معاونت پژوهشي

براي دريافت مرحله دوم

دانشگاه رسيده باشد.
الف – وام فوق در دو مرحله پرداخت مي شود ٪60 :از مبلغ كل وام در مرحله اول (پيش از آغاز كار) و ٪40
مابقي در مرحله دوم پس از پيشرفت  ٪70كار
ب – اخذ وام پايان نامه تحصيلي بعنوان رويداد استفاده از وام ضروري مبتكر محسوب نمي شود.
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وام ضروري حوادث غيرمترقبه
مشمولين

مدارک ويژه

مبلغ (ريال)

دانشجوياني كه هنگام وقوع حادثه در
يكي از دانشگاه ها و موسسات آموزش
عالي ،شاغل به تحصيل بوده و محل
سكونت خود و يا خانواده آنان در محل

تاييديه خسارت حوادث
مذكور توسط فرمانداري

20/000/000

يا استانداري محل

براي كليه مقاطع تحصيلي

سكونت

حادثه باشد.

الف – به دانشجويان متاهل حادثه ديده كليه مقاطع تحصيلي حداكثر تا سقف وام دانشجويان دوره هاي
تحصيالت تكميلي وام وديعه مسكن متاهلي تعلق مي گيرد.
ب – پرداخت وام ها با تاييد معاونت دانشجويي دانشگاه انجام خواهد شد.
ج – مهلت پرداخت تسهيالت مذكور حداكثر تا يك سال پس از وقوع حادثه مي باشد.

وام ضروري قهرمان ورزشي
مشمولين

مدارک ويژه

مبلغ (ريال)

مدارک بند هاي الف و ب و ج

دانشجويان قهرمان ورزشي داراي يكي
از شرايط زير:

:

الف – نفرات اول تا سوم (تيمي و

اسناد هزينه كرد دانشجو (در

انفرادي) المپيادهاي ورزشي دانشگاه

خصوص هر يكي از رويدادهاي

هاي كشور

وام ضروري) و تاييديه اداره كل

ب – نفرات اول تا سوم (تيمي و انفرادي)
مسابقات قهرماني دانشگاه هاي كشور

10/000/000

تربيت بدني وزارت متبوع در
خصوص حكم قهرماني

ج – نفرات اول تا سوم (تيمي و انفرادي)
مسابقات

بين

المللي

و

مدارک بند د:

جهاني

اسناد هزينه كرد دانشجو (در

دانشجويي
د – دانشجويان عضو تيم هاي ملي

خصوص هر يك از رويدادهاي

كشور

وام ضروري) و تاييديه سازمان
13

تربيت

بدني

در

خصوص

عضويت در تيم هاي ملي

الف – دانشجويان موضوع بند (ب) حداقل مي بايست  2بار حائز مقام گرديده باشند.
ب – دانشجويان قهرمان ورزشي حداكثر تا يك نيمسال تحصيلي پس از قهرماني مي توانند درخواست وام
نمايند.
ج – داشتن معدل  14در زمان ارائه درخواست وام ،الزامي است .شرط معدل براي دوره دكتري تخصصي
 15مي باشد.
د – خريد تجهيزات والبسه ورزشي دانشجويان به رويدادهاي وام ضروري دانشجويان قهرمان ورزشي
اضافه گرديده و با ارائه فاكتور خريد ،وام ضروري تعلق مي گيرد.
هـ – وام ضروري حداكثر تا  6ماه پس از وقوع رويداد تعلق مي گيرد.
و  -اسناد هزينه كرد مي بايست خوانا و داراي نام خريدار ،تاريخ و مهر و امضا باشد.
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وام استعداد درخشان ( تحصيلي و ضروري دانشجويان ممتاز و نمونه)
مشمولين

مدارک ويژه

مبلغ (ريال)

 - 1نفرات اول تا پنجاه گروه هاي رياضي
و فيزيك ،علوم تجربي ،علوم انساني،
هنر و زبان آزمون سراسري با معرفي
 -تاييديه و معرفي نامه سازمان

سازمان سنجش و آموزش كشور
– 2نفرات اول تا سوم كليه رشته هاي

سنجش آموزش كشور و

تحصيلي در مقاطع تحصيالت تكميلي

تاييديه معدل دو ترم قبل

 3برگزيدگان المپيادهاي علمي دانش

توسط آموزش دانشكده
 -تاييديه وزارت آموزش و

آموزي يا دانشجويي با تاييد وزارت
آموزش و پرورش يا سازمان سنجش

وام تحصيلي حداكثر تا

پرورش و تاييديه معدل دو ترم

كشور

دو برابر سقف مجاز به

قبل توسط آموزش دانشكده

تشخيص رئيس

 -تاييديه سازمان پژوهش هاي

 4دارندگان مدال طال ،نقره يا برنز جهاني

و كشوري المپيادهاي دانش آموزي با صندوق رفاه دانشجويان
تاييد وزارت آموزش و پرورش.
 5رتبه هاي اول تا سوم مرحله نهايي
المپيادهاي علمي دانشجويي
 6برگزيدگان جشنواره هاي خوارزمي با
تاييد سازمان پژوهش هاي علمي و

و وام ضروري مقطع
كارشناسي 10/000/000
ريال و مقطع كارشناسي
ارشد و دكتري
 12/000/000ريال

صنعتي ايران

علمي و صنعتي ايران و تاييديه
معدل دو ترم قبل توسط
آموزش دانشكده
 مستندات مربوط به نمونهبودن دانشجو (حكم دانشجوي
نمونه

با

تاييد

معاونت

دانشجويي وزارت متبوع)

 7دانشجوي نمونه مطابق مفاد ماده يك

 -مدارک فوق به همراه مدارک

آيين نامه انتخاب دانشجوي نمونه

ويژه هر يك از وام هاي

 1383/8/6وزير علوم ،تحقيقات و

تحصيلي و ضروري براساس

فناوري و طبق ماده  5آيين نامه مذكور

جدول مربوطه

توسط كميته منتخب وزارت متبوع
انتخاب و معرفي شود.
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الف – حداقل يك نيمسال از سنوات دانشجويان گذشته باشد.
ب – داشتن معدل  17در دو نيمسال قبل براي مقطع كارشناسي و معدل  18در دو نيمسال قبل براي
دانشجويان تحصيالت تكميلي در زمان ارائه درخواست وام ،ضروري است.

وام حج عمره و زيارت عتبات عاليات
مشمولين

مدارک ويژه

مبلغ (ريال)

دانشجويان متقاضي عازم سفر
به:

5/000/000

 حج عمره
 عتبات

عاليات

عراق

كشور

افرادي كه از طريق ستاد
عتبات عاليات مشرف مي
شوند مجرد 10/000/000
متاهل 15/000/000
افرادي كه به صورت آزاد
مشرف مي شوند 7/000/000
ريال

 فرم ثبت تقاضا تكميل شده تصوير صفحه مشخصات و صفحهمهر

خروج

شده

از

(پاسپورت)
- -

نامه

معرفي

ستاد

طريق ستاد عتبات عاليات مشرف
مي شوند.

ب – وام مذكور به حساب دانشجو واريز مي شود.

وام موارد خاص
مشمولين

16

عتبات

دانشگاهيان براي افرادي كه از

الف  -وام حج عمره و زيارت عتبات عاليات فقط يكبار در طول تحصيل تعلق مي گيرد.

مبلغ (ريال)

كشور

مدارک ويژه

دانشجويان حادثه ديده در سوانح و
تصادفات و دانشجويان مبتال به بيماري

20/000/000

هاي خاص و پرهزينه

تصاوير برابر اصل شده مدارک
پزشكي و هزينه هاي انجام شده

ميزان وام قابل پرداخت ،پس از بررسي مدارک ارائه شده و تا سقف مبلغ فوق تعيين خواهد شد.

وام دانش هسته اي
مشمولين

مدارک ويژه

مبلغ (ريال)

دانشجويان كليه مقاطع تحصيلي شاغل به
تحصيل در رشته هاي مرتبط با انرژي
هسته اي شامل:
 فيزيك هسته اي
 مهندسي هسته اي
دانشجويان فوق مشمول وام هاي ذيل مي
باشند:
 وام تحصيلي

وام هاي تحصيلي و
مسكن تا سقف  1/5برابر
سقف مجاز در كليه
مقاطع تحصيلي
وام ضروري مبلغ
 9/000/000ريال

برگه اشتغال به تحصيل در رشته
هاي مذكور به همراه مدارک
ويژه هر يك از وام هاي
تحصيلي ،مسكن و ضروري
براساس جدول مربوطه

 وام مسكن
 وام ضروري
اعتبار وام هاي مذكور با رعايت كليه قوانين و مقررات مربوط به هر يك از وام هاي تحصيلي ،مسكن و
ضروري امكانپذير است:
الف – متقاضيان وام مسكن در زمان تقاضاي وام نبايد از وديعه مسكن برخوردار باشند.
ب – ميزان وام مسكن تا سقف اجاره بهاي مندرج در اجاره نامه پرداخت خواهد شد.
ج – رويدادهاي وام ضروري شامل :وقوع حوادث طبيعي (زلزله ،سيل ،خشكسالي و  /)...آتش سوزي/
تصادف /فو ت يكي از بستگان درجه يك /بيماري /خريد عينك طبي /هزينه پايان نامه تحصيلي /هزينه خريد
لوازم كمك آموزشي
د – ميزان وام ضروري پرداختي به هيچ وجه بيش از مبلغ مندرج در مدارک و اسناد ارائه شده نخواهد بود.
هـ  -پرداخت وام ضروري در خصوص هر رويداد فقط يك نوبت در طول هر مقطع تحصيلي (حداكثر سه
وام) امكانپذير مي باشد.
و – دانشجوياني كه از وام هاي دانش هسته اي استفاده مي كنند ،مجاز به استفاده از وام هاي عادي نيستند.
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انواع وام هاي ويژه دانشجويان معلول شاغل به تحصيل

وام تحصيلي و ضروري دانشجويان معلول ( نابينا ،كم بينا ،ناشنوا ،كم شنوا و معلول جسمي حركتي):
مشمولين

مدارک ويژه

مبلغ (ريال)

كارت بهزيستي به همراه مدارک
دانشجويان روزانه معلول (نابينا ،كم بينا،
ناشنوا ،كم شنوا و معلول جسمي و
حركتي)

تا ميزان  ٪50سقف
اعتبار وام

ويژه هر يك از وام هاي تحصيلي
و

ضروري

براساس

جدول

مربوطه

دانشجويان مذكور مشمول دريافت كليه وام هاي روزانه مي باشند.

وام خريد لوازم كمك آموزشي فردي ويژه دانشجويان نابينا و كم بينا
مشمولين

مبلغ (ريال)

مدارک ويژه

دانشجويان نابينا و دانشجوياني كه قادر
نباشند نوشته هاي چاپي درشت نمايي

كارت بهزيستي به همراه ارائه

شده مندرج در كتب و روزنامه ها را با

اسناد مثبته هزينه خريد وسايل

قدرت بينايي خود مطالعه كنند.
مقطع كارشناسي

20/000/000

مقطع تحصيالت تكميلي

30/000/000

الف – اين وام جهت تامين لوازم كمك آموزشي فردي ويژه نابينايان مانند لپ تاپ ،دستگاه برجسته نگار،
دستگاه درشت نمايي ،ضبط صوت خبرنگاري ،متون و كتب علمي – تخصصي ديجيتالي گويا و CDMan
با قابليت پخش  Mp3و  ...پرداخت مي شود.
ب – ميزان وام پرداختي به هيچ وجه بيش از مبلغ مورد درخواست دانشجو براساس مدارک و اسناد ارائه
شده نخواهد بود.
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ج – دانشجويان فوق الذكر در طول تحصيل فقط دو بار مي توانند از وام بهره مند شوند.
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انواع وام هاي ويژه دانشجويان شهريه پرداز شاغل به تحصيل
حداکثر مبلغ (ريال)

مدارک ويژه

مقطع
كارشناسي پيوسته

7/500/000

ندارد.

كارشناسي ارشد ناپيوسته

15/000/000

ندارد

كارشناسي ارشد پيوسته

10/000/000

ندارد

دكتراي حرفه اي و عمومي

15/000/000

ندارد

دكتري تخصصي پيوسته

7/500/000

ندارد

دكتري تخصصي ناپيوسته

35/000/000

ندارد

الف – وام شهريه به حساب دانشگاه واريز مي شود .بنابراين الزم است مبالغ واريزي شهريه بنحوي
محاسبه شود كه موجب بستانكاري دانشجو نشود .ضمناً دانشجويان بهره مند از كمك هزينه شهريه نيز از
ارائه درخواست وام خودداري نمايند.
ب – وام شهريه همراه با كارمزد  ٪4محاسبه مي شود( .طول محاسبه از زمان دريافت وام تا زمان پرداخت
وام)
ج  -در صورت انصراف ،اخراج و ترک تحصيل ،وام شهريه مي بايست همراه با كارمزد پرداخت شود.
د – مبالغ وام شهريه ،در هر ترم براساس اعتبار تخصيص داده شده به دانشگاه و تعداد متقاضيان
محاسبه
مي شود و مبالغ مذکور صرفاً جهت اعالم سقف مبالغ قابل پرداخت مي باشد ،نه آنچه که پرداخت خواهد
شد.

وام دانش هسته اي دانشجويان شهريه پرداز:
مشمولين

مبلغ (ريال)

دانشجويان شهريه پرداز كليه

برگه اشتغال به تحصيل در

مقاطع تحصيل شاغل به تحصيل
در رشته هاي مرتبط با انرژي
هسته اي شامل:

مدارک ويژه

رشته هاي تعيين شده
تا سقف  1/5برابر وام شهريه

برگه انتخاب واحد در ترم
جاري كه حاوي ميزان شهريه

 فيزيك هسته اي

دانشجو باشد.

 مهندسي هسته اي
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