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15/09/99 30/07/99 تحصیلی 1  
روزانه دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه  دانشجوی

 های فنی و حرفه ای  آموزشکده و های اجرایی
 مبلغ وام تحصیلی  قلبه دانشجوی مجرد حداو حداکثر مبلغ  دانشجوی متأهل با ارائه سند تأهل

 .تعلق می گیرد

 15/09/99 30/07/99 ضروری 2

 مراکز وابسته به  دانشگاه های دولتی،روزانه  دانشجوی

 دستگاه 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. 

 مدداه  18کثر تددا حدددامقدداطع تحصددیلی و  رویددداد ازدوا ، فقدد  یددک نوبددت در تمددام

 .امکان پذیر می باشدصرفاً در دوران تحصیل پس از تاریخ عقد 

  ،در صددورت ارائدده اسددناد بددا مبددالغ بددیق از میددزان مقددرر در رویدددادهای وام ضددروری

میددزان وام پردایتددی بدده دانشددجویان از مبلددغ اسددناد هزیندده کددرد بیشددتر ن واهددد 

هددر رویددداد، مطددابق مبلددغ  بددود و در صددورت کمتددر بددودن مبلددغ مددورد تقاضددا از سددقف

 مقرر در اسناد ارائه شده وام پردایت یواهد شد.

 افددتیدر یبددرا انو اعتبددار آنددی پزشددکمددالی و اسددناد  مسددتندات، مهلددت ارائدده  

مدداه  9تددا حددداکثر  ، تددوان یددواه و بالیددای طبیعددیهای مددوارد یدداو، حددواد  رویددداد

و بددرای دانشددجویان برتددر، نموندده کشددوری، مبتکددر و قهرمددان  دادیددرووقددوع پددس از 

 لیتحصدد یدوره  و صددرفاً در پددس از دریافددت مدددار  مدداه  6تددا حددداکثر ورزشددی 

 باشد. یقابل قبول مدانشجو 

3 

ویژه دکتری از منابع 

 صندوق
17/08/99 15/09/99  

دانشگاه مقطع دکتری ت صصی ناپیوسته روزانه  دانشجوی

 وابسته به دستگاه های اجراییکز های دولتی، مرا
  پاییز و  نیم سال اولریال برای  42.000.000وام ویژه دکتری صندوق طی یک لیست به مبلغ(

 .امکان پذیر می باشد 99 تحصیلی زمستان( سال

ویژه دکتری از منابع 

 بانک توسعه تعاون
30/07/99 15/10/99  

دانشگاه مقطع دکتری ت صصی ناپیوسته  روزانه  دانشجوی

 های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی

  ًتشکیل پرونده داده و برای یکبار از آن بانک وام دریافت  به بانک معرفی ودانشجویی که قبال

 استفاده نماید. ویژه دکتری بانک فق  می تواند از وام کرده است 

  پاییز و  نیم سال اول برای ریال 21.000.000دو لیست به مبلغ  به تفکیکوام ویژه دکتری بانک(

 .امکان پذیر می باشد 99 تحصیلی زمستان( سال
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از منابع  مسکن)ودیعه(

بانک قرض الحسنه مهر 

 ایران

17/08/99 15/10/99  
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 یوابگاه دانش. 

 سال تحصیلی مجاز،  وام مسکن تعلق نمی گیرد.  به آیرین نیم 

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

5 

15/09/99 30/07/99 شهریه از منابع صندوق  

نوبت دوم دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به  دانشجوی

دستگاه های اجرایی و آموزشکده های فنی و حرفه ای و به 

، جامع علمی کاربردی، آزاد پیام نور های دانشجویان دانشگاه

 غیر انتفاعی -اسالمی و موسسات غیر دولتی

  وام شهریه به شماره حساب دانشگاه بابت تأمین ب شی از بدهی شهریه دانشجوی متقاضی واریز

 .و به عنوان بدهی وی در پرونده دانشجو ثبت می گردد

شهریه از منابع بانک 

 قرض الحسنه مهر ایران
30/07/99 15/10/99  

دانشگاه های جامع علمی کاربردی، آزاد اسالمی و  به دانشجوی

 غیر انتفاعی-غیر دولتیموسسات 

وام شهریه به کلیه دانشجویان واجد شرای  دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از سال تحصیلی جدید، فق  از طریق 

دانشجویانی که قبال از یدمات بانک قرض الحسنه مهر تقاضای شود. همچنین صندوق رفاه دانشجویان پردایت می

تی طی لیسمات آن بانک را دارند، می بایست مجدد جهت بهره مندی از یدایران استفاده نموده اند و دریواست 

 جداگانه به صندوق ارسال شود.

 15/09/99 30/07/99 بنیاد علوی 6
تی، آموزشکده روزانه و نوبت دوم دانشگاه های دول دانشجوی

 مورد تایید بنیاد علوی   های فنی و حرفه ای و دانشگاه پیام نور

 ذیل از طریق آن بنیاد پردایت می گردد.با مبالغ وام بنیاد علوی به دانشجویان  

 ریال 8.000.000متاهل /   ریال 6.000.000مجرد  

 .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


