
 

  1401-0140جدول نوع وام و زمان بندی اعطای وام های دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی 
 

 توضیحات  

 
 

دانشجویان واجد 

شرایط بر حسب 

 نوع وام 

 اتمامتاریخ 

 ثبت نام در

 سامانه فاز دو

 شروعتاریخ 

 ثبت نام در

 سامانه فاز دو

 عنوان وام  مبلغ وام به ریال

ف
دی

ر
 

)تصاویر شناسنامه و کارت ملی دانشجو و تأهل مدارکبه دانشجوی متأهل با ارائه  *

وی مجرد وام تحصیلی تعلق می گیردبه میزان دو برابر دانشج همسرشان و سند ازدواج (  

 

دانشجوی روزانه 

 دانشگاه های دولتی 

 

25/02/1401  

 

16/11/1400  
000،500،19مجرد   

000،000،39متاهل   

همه مقاطع 

روزانه به تحصیلی 

 جز دکتری

 

 وام تحصیلی 
 

1 

مین بخشی از بدهی شهریه دانشجوی یه به شماره حساب دانشگاه بابت تأ* وام شهر 

واریز و به عنوان بدهی در پرونده دانشجو درسامانه صندوق رفاه ثبت می گردد. ،متفاضی  

**** 

فاً به دانشجویان آن امداد و سازمان بهزیستی صرش کمیته وام مازاد شهریه دانشجویان تحت پوش

:)درصورت عدم اشتغال به کار( به شرح ذیل تعلق می گیرد دو نهاد  

* دانشجویان تحت پوش واجد شرایط در ابتدای هر نیمسال از سوی نهادهای مذکور معرفی می 

 شوند.

آن دو نهاد نبوده و   * برای ثبت وام مذکور نیاز به ارائه سند تعهد توسط دانشجو تحت پوشش

 ضمانت توسط نهادهای مذکور انجام می شود.

*ثبت درخواست وام مازاد شهریه دانشجویان تحت پوشش، توسط دانشجو و صرفاً از طریق پورتال 

 دانشجویی صندوق رفاه امکان پذیر می باشد.

دانشجوی شهریه پرداز 

 دانشگاه های دولتی : 

 

 

دانشجویان نوبت دوم 

ن دوره دانشجویا –

 های مجازی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/02/1401  
 

 

16/11/1400  

 

000،000،13  
 

 کارشناسی
 

 

 

 

شهریهوام   
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16/11/1400  

 

000،000،26  
کارشناسی ارشد 

 ناپیوسته 
 

 

 

 

16/11/1400  

 

 

 

 

000،000،65  

 

 

 

دکتری تخصصی 

 ناپیوسته 

سند تعهد و اجاره نامه )دارای کد * دانشجو می بایست متأهل، فاقد خوابگاه و دارای 

 رهگیری( باشد.

 *به آخرین نیم سال تحصیلی مجاز، وام ودیعه مسکن تعلق نمی گیرد.

*درصورتی که زوجین دانشجو باشند ، فقط یکی از آنها می تواند از وام ودیعه مسکن 

 بهره مند گردد

گام اتمام دوره * وام ودیعه مسکن قابل تقسیط نمی باشد و دانشجو می بایست درهن

 تسهیالت، کل مبلغ وام ودیعه را یکجا به حساب صندوق رفاه واریز نماید 

دانشجوی روزانه 

دانشگاه های دولتی، 

مراکز وابسته به 

دستگاه های اجرایی 

و آموزشکده های 

 فنی و حرفه ای 

 

 

 

25/02/1401  

 

 

 

16/11/1400  

همه مقاطع تحصیلی 

 دوره های روزانه

)یکبار پرداخت در 

هر مقطع(طول   

همه مقاطع 

تحصیلی دوره های 

)یکبار  روزانه

هر پرداخت در طول 

 مقطع(

 

ودیعه مسکن 

 متأهلی 
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( اطالع رسانی خواهد شد. 27/01/1401شرایط، ظوابط و مبالغ این وام تا قبل از آغاز فرآیند ثبت نام )  

ویژه دکتری از منابع 

 صندوق
 

ویژه دکتری از منابع  4

 بانک توسعه تعاون 

 

( اطالع رسانی خواهد شد. 27/01/1401شرایط، ظوابط و مبالغ این وام تا قبل از آغاز فرآیند ثبت نام )  

 

ضروریوام   5 

 


