
 1399-1400سال تحصیلی  دوموام و زمان بندی اعطای وام های دانشجویی در نیم سال  جدول نوع

 عنوان وام  ردیف 

تاریخ فعال شدن  
 سامانه صندوق  
 )ثبت تقاضای وام( 

تاریخ بسته شدن  
 سامانه صندوق 

 مالحظات  بهره مند از وام بر حسب نوع وام  دانشجویان

25/02/1400 20/11/1399 تحصیلی  1  
روزانه دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه    دانشجوی
 های فنی و حرفه ای  آموزشکده  و های اجرایی

مبلغ وام تحصیلی تعلق    قلبه دانشجوی مجرد حداو  حداکثر مبلغ    دانشجوی متأهل با ارائه سند تأهل •
 . می گیرد 

 25/02/1400 20/11/1399 ضروری 2
دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه  روزانه    دانشجوی

 های اجرایی، آموزشکده های فنی و حرفه ای

 

 .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 •
مددداه  ددد   18کثر تدددا حددددامقددداطع تحصدددیلی و  تمدددامرویدددداد ازدواف، فقدددط یدددک نوبدددت در  •

 .امکان  ذیر می باشدصرفاً در دوران تحصیل از تاریخ عقد 

در صددددددورت ارائدددددده اسددددددناد بددددددا مبددددددالغ بددددددی  از میددددددزان مقددددددرر در رویدددددددادهای وام  •
ضددددروری، میددددزان وام  ردااتددددی بدددده دانشددددجویان از مبلددددغ اسددددناد هزیندددده کددددرد بیشددددتر 

بددددودن مبلددددغ مددددورد تقاضددددا از سددددقف هددددر رویددددداد، ناواهددددد بددددود و در صددددورت کمتددددر 
 مطابق مبلغ مقرر در اسناد ارائه شده وام  رداات اواهد شد.

  افدددددتیدر یبدددددرا انو اعتبدددددار آندددددی  زشدددددکمدددددالی و اسدددددناد  مسدددددتندات، مهلدددددت ارائددددده •
مدددداه  9تددددا حددددداکثر  ، تددددوان اددددواه و بالیددددای طبیعددددیهای مددددوارد اددددا ، حددددواد  رویددددداد
و بددددرای دانشددددجویان برتددددر، نموندددده کشددددوری، مبتکددددر و قهرمددددان  دادیددددرووقددددوع  دددد  از 
 لیتحصددددد یدوره  و صدددددرفاً در  ددددد  از دریافدددددت مددددددار  مددددداه  6تدددددا حدددددداکثر ورزشدددددی 
 باشد. یقابل قبول مدانشجو 

یددددک  ،در وضددددعیت شددددیوع بیمدددداری کرونددددا بدددده منظددددور حمایددددت بیشددددتر از دانشددددجویان •
رویددددداد بدددده سددددقف رویدددددادهای وام ضددددروری در هددددر مقطددددع در نیمسددددال جدددداری اضددددافه 

 .می گردد

3 

ویژه دکتری از منابع  
 صندوق 

28/01/1400 25/02/1400  
دانشگاه های  مقطع دکتری تاصصی نا یوسته  روزانه    دانشجوی
 کز وابسته به دستگاه های اجراییدولتی، مرا

      تحصیلی  سالنیمسال دوم  لایر برای    42.000.000وام ویژه دکتری صندوق طی یک لیست به مبلغ   •
 . امکان  ذیر می باشد)بهار و تابستان(    99

ویژه دکتری از منابع  
 بانک توسعه تعاون 

28/01/1400 15/40/1400  
دانشگاه های تاصصی نا یوسته  روزانه مقطع دکتری    دانشجوی
 مراکز وابسته به دستگاه های اجراییدولتی، 

تشکیل  رونده داده و برای یکبار از آن بانک وام دریافت کرده   به بانک معرفی و دانشجویی که قبالً  •
 استفاده نماید.  ویژه دکتری بانک  فقط می تواند از وام است 

و    بهار)  دوم نیم سال    برای   لایر  21.000.000دو لیست به مبلغ   به تفکیک وام ویژه دکتری بانک   •
 . امکان  ذیر می باشد  99 تحصیلی  ( سالتابستان

25/02/1400 20/11/1399 متأهلی  مسکن )ودیعه(  4  
روزانه دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه  دانشجوی  

 های اجرایی، آموزشکده های فنی و حرفه ای

 . باشد)دارای کد رهگیری(اجاره نامه دارای سند تعهد وو جو می بایست متاهل، فاقد اوابگاه دانش •

 سال تحصیلي مجاز،  وام مسکن تعلق نمی گیرد.   به آارین نیم  •

 . مند گرددبهره  مسکنوام  فقط یکی از آنها می تواند از  ، زوجین دانشجو باشنددر صورتی که  •

5 

25/02/1400 20/11/1399 شهریه از منابع صندوق   

به   دانشجوی وابسته  مراکز  دولتی،  های  دانشگاه  دوم  نوبت 
به  و  ای  حرفه  و  فنی  های  آموزشکده  و  اجرایی  های  دستگاه 

دانشگاه نور  های  دانشجویان  آزاد  یام  کاربردی،  علمی  جامع   ،
 غیر انتفاعی  -اسالمی و موسسات غیر دولتی

وام شهریه به شماره حساب دانشگاه بابت تأمین باشی از بدهی شهریه دانشجوی متقاضی واریز   •
 . و به عنوان بدهی وی در  رونده دانشجو ثبت می گردد

شهریه از منابع بانک  
 قرض الحسنه مهر ایران 

20/11/1399 51/04/1400  
و   دانشجوی اسالمی  آزاد  کاربردی،  علمی  جامع  های  دانشگاه 
 غیر انتفاعی- غیر دولتیموسسات 

از طریق صندوق رفاه دانشجویان  رداات   از سال تحصیلی جدید، فقط  به کلیه دانشجویان واجد شرایط  وام شهریه 
ه نموده اند و دراواست  دانشجویانی که قبال از ادمات بانک قرض الحسنه مهر ایران استفادتقاضای  شود. همچنین  می

 تی جداگانه به صندوق ارسال شود. طی لیسمات آن بانک را دارند، می بایست مجدد جهت بهره مندی از اد

 .منزله عدم پرداخت به موقع وام به حساب دانشجویان می باشدجویان به اولویت پرداخت وام در صندوق با لیست هایی است که از سرعت و دقت کافی برخوردار باشند بدیهی است هرگونه نقص در مستندات و مدارک دانش


