
  1400-1401جدول نوع و مبلغ وام های دانشجویی در نیم سال اول سال تحصیلی 

 ردیف عنوان وام مقاطع تحصیلی مبلغ وام ) به ریال( مالحضات

000،000،39و متأهل  000،500،19مجرد  درهر نیمسال   1 تحصیلی  برای همه مقاطع تحصیلی 

 

حداکثر مبلغ تعیین شده در هر 

کارشناسی طع مقمقطع تحصیلی : 

تا سقف  ارشد ناپیوسته حداکثر

ریال  000،000،78  

 

مقاطع کارشناسی پیوسته و دکترای 

تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه 

ریال  000،000،104تا سقف  داکثرح  

**  

افزایش یک رویداد به مجموع سقف 

رویدادهای وام ضروری در هر مقط 

در نیمسال جاری) به منظور 

در وضعیت  دانشجویان حمایت از 

کرونا (شیوع بیماری   
 

 رویدادهای موارد خاص : 

  000،000،39 *تولد فرزند دانشجوی متأهل 

  000،000،39* فوت پدر، مادر، همسر، یا فرزند دانشجو 

 00،000،65* دانشجویان حادثه دیده و در سوانح و تصادفات تا 

  000،000،65 *دانشجویان مبتال به بیماری های خاص و پرهزینه تا 

*بیماری خاص و پرهزینه یکی از اعضاء تحت تکفل دانشجو تا 

000،000،52   

00،000،65* سایر موارد مشابه به تشخیص رئیس صندوق رفاه تا   

 

 

 

 

 2کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر مقطع  *

 رویداد در هر مقطع  تحصیلی

 

 

 

 

*مقاطع کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی 

رویداد در هر  4ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر 

 مقطع تحصیلی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ضروری 
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  000،000،39دانشجویان برتر، نمونه کشوری و مبتکر 

000،000،39رویداد حوادث و بالیای طبیعی   

  000،000،26دانشجویان قهرمان ورزشی 

  000،000،650دانشجویان توان خواه 

  000،000،39رویداد ازدواج 

ماه یکبار پرداخت می شودهر شش  به صورت ماهیانه  000،000،10  از منابع صندوقویژه دکتری  دکتری تخصصی ناپیوسته    
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به صورت ماهیانه  000،000،7 هر شش ماه یکبار پرداخت می شود  ویژه دکتری از منابع بانک توسعه تعاون  دکتری تخصصی ناپیوسته 

ریال  000،000،325 شهر تهران  همه مقاطع تحصیلی )یک بار پرداخت در برای  

 طول تحصیل و غیرقابل تقسیط(

 

 وام مسکن متأهلی )ودیعه (
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* قم  -کالن شهرها  ریال  000،000،260   

ریال  000،000،195 سایر شهرها   

 

سال  در هر نیم  

ریال  000،000،13   کارشناسی پیوسته  

 شهریه 

 

 

ریال  000،000،26 5 ناپیوسته کارشناسی ارشد    

ریال  000،000،65  دکتری تخصصی ناپیوسته  
 

 اصفهان ، اهواز، تبریز، شیراز، مشهد، کرچ، قم، کرمانشاه*کالن شهرها : 

 اداره امور دانشجویی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران  


