
 : وام تحصيلی و مسکن
 
واریز وام براساس اطالعيه های صادره از ایـن متقاضی و افتتاح شماره حساب مربوطه جهت  ثبت نام از کليه دانشجویان روزانه     
 .اداره

 
 
  

منوط به ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبـق مقـررات آموزشـی مـیپرداخت وام تحصيلی و مسکن        -١
 .باشد

ریال که بصورت۵۶٠٠٠٠  ریال و متأهل ماهيانه٣٨٠٠٠٠ميزان وام تحصيلی به دانشجویان مجرد دوره روزانه ماهيانه     -٢
  )حداکثر تا سه فرزند(ریال ٩٠٠٠٠ميزان حق اوالد ماهيانه به ازای هر فرد   .ترمي پرداخت می گردد

 ریال۵٠٠٠٠٠ریال و متأهل ٢۵٠٠٠٠ميزان وام مسکن به دانشجویان مجرد دوره روزانه ماهيانه  
به دانشجویان دارای مشاغل رسمی و پایدار و بورسيه و یا دریافت کنندگات کمک هزینه تحصيلی از محـل دیگـر وام    -۴

  .تحصيلی و مسکن تعلق نمی گيرد
ميزان وام تحصيلی برای دانشجویان ممتاز و نمونه حداکثر تا سه برابر سرانه مصـوب براسـاس دسـتورالعمل و ضـوابط تعيـين 

 .شده می باشد
   )نميشودشبانه م تحصيلي و مسكن شامل دانشجويان

 
 

مـاه مـی ۵/۵نيمسـال دوم  و  ۵/۴پرداخت وامهای مذکور بصورت ترمی محاسبه مـی گـردد کـه نيمسـال اول     : تذکر
 .باشد

  

:وام ضروری
هرکدام البته بعد از صدور اطالعيه هـای صـادره از ایـن اداره جهـت ثبـت توزیع فرمهای مربوطه و بررسی کامل آنها و امتياز بندی 

 .مشخص نام در زمانهاي
 
 

 .که در نتيجه رویدادها با مشکل مالی روبرو می شوند، پرداخت می گردد روزانهوام ضروری به دانشجویان دوره        -١
.در طول تحصيل به شرح ذیل درخواست وام ضروری نمایندماه   ٨رعایت فاصله حداقل  دانشجویان می توانند حداکثربا        - ٢
 بار ٢کاردانی، کارشناسی ناپيوسته و کارشناسی ارشد ناپيوسته         -
  بار ۴                                    کارشناسی پيوسته -
  بار ۶                            دکتری عمومی -

  بار ٣                                    )دستياران(تخصص 
  .ریال طبق ضوابطی که صندوق اعالم می نماید ١۵٠٠٠٠٠ميزان وام ضروری حداکثر  -٣
برابر سرانه مصوب براساس دستورالعمل و ضوابط تعيينجویان ممتاز و نمونه حداکثر تا سه ميزان وام ضروری برای دانش -۴

  .شده می باشد
ریال وام ضروری تعلق مـی٧٠٠٠٠٠در صورت رعایت حداقل انتخاب واحد حداکثر ) ترم اول(به دانشجویان ورودی جدید -۵

  .گيرد
دانشـجویی طـي سـه مرحلـه و متقاضـيان حـج عمـره ، پرداخت وام ضروری به دستياران تخصصی طبق نظر شـورای  -۶

  .زیارت عتبات، دانشجویان سهميه شاهد و ایثارگر و خانواده شهدا صرفًا یک مرحله  اعطای سقف وام ميباشد

: وام ازدواج

جلسه هيئت امناء صندوق رفـاه دانشـجويان از فـروردينبا توجه به مصوبه هيجدهمين
)ع(گرديده،از طريق صندوق مهر امام رضا وام ازدواج از فعاليتهاي صندوق رفاه حذف ٨٨

  .در اولويت مي باشد

: ودیعه مسکن
 .و تکميل فرم اجاره نامه توزیع فرمهای مربوطه و بررسی اجاره نامه معتبر و دریافت سفته طبق مبلغ وام

 
 

ودیعه مسکن به دانشجویان متأهل دوره روزانه که در محـل سـکونت خـانواده نبـوده و یـا در خوابگاههـای دانشـجویی -١
سکونت نداشته باشند و اجاره نامه مورد تأیيد ارائه نمایند؛ در طـول هـر مقطـع تحصـيلی فقـط بـرای یکبـار پرداخـت مـی

  .گردد
  ریال١٢۵٠٠٠٠٠    کارشناسی و دکترای عمومی مقاطع کاردانی، -
  ریال٢۵٠٠٠٠٠٠  )دستياران تخصصی –کارشناسی ارشد (مقاطع تکميلی -

  وام ودیعه فقط به یکی از زوجين دانشجو پرداخت می گردد آنهم در دوره روزانه -٢     

دانشجویانی که ودیعه مسکن دریافت نموده اند، می بایست در صورت اتمام اجـاره و یـا پایـان تحصـيل مبلـغ ودیعـه •
بـه نـام صـندوق رفـاه دانشـجویان بانک تجارتنزد  ۴٠٠٧٣۵٢٣شماره حساب  به) به صورت یکجا(دریافتی را عينًا 



 .نمایند  گروه پزشکی واریز

: وام بيمه
 .خدمات درمانی ثبت نام متقاضيان و تحویل فرم تکميلی بيمه و نهایتًا صدور دفترچه بيمه

 
 

به کليه دانشجویان دوره روزانه واجد شرایط دریافت وام های تحصيلی و مسکن با رعایت ضوابط وام بيمـه پرداخـت       -١
  .می گردد

سهم دانشگاه را شخصـاًً پرداخـت کننـد، مـی تواننـد از وام بيمـه اسـتفاده %۵٠صورتی که دانشجویان شبانه در        -٢
  .نمایند

اسـتفاده) فرزنـد  ٣همسر و فرزنـدان، حـداکثر   (دانشجویان متأهل مرد می توانند از وام بيمه بابت افراد تحت تکفل        -٣
 .نمایند

از آن توسـط% ۵٠ریـال مـی باشـد کـه     ٨٠٠٠٠ سال جاری به ازای ماهانـه هـر نفـر   مبلغ سرانه بيمه دانشجویان در     -۴
توسط دانشجو که در صورت تمایـل بـه عنـوان وام بيمـه توسـط صـندوق رفـاه دانشـجویان% ۵٠و » دانشگاه«دولت 

 .پرداخت می گردد

  :وام شهریه شبانه
 .حساب آموزش شبانه ًا واریز وام بهثبت نام از متقاضيان دوره شبانه و تحویل فرم مربوطه و نهایت

 
 

متقاضی وام مذکور ضمن ارائه تعهد محضری مربوطه و تکميل فرم وام می توانند شهریه هر تـرم شبانهدانشجویان     -١
  .را بصورت وام درخواست نمایند

ریـال و کارشناسـی ٢۵٠٠٠٠٠مبلغ وام شهریه برای هر ترم در مقطـع کـاردانی و کارشناسـی ناپيوسـته تـا سـقف           -٢
ریــال بــرای مقطــع کــاردانی و ١٠٠٠٠٠٠٠ریــال مــی باشــد کــه جمعــًا در طــول دوره تحصــيلی   ٧٠٠٠٠٠٠پيوســته 
  .ریال برای کارشناسی پيوسته می باشد ۵۶٠٠٠٠٠٠همچنين 

 .وام شهریه فقط به حساب آموزش شبانه دانشگاه واریز می گردد      -٣
رت اقساط و شش ماه بعد از فراغت از تحصيل می باشد که کاردانی و کارشناسـینحوه بازپرداخت وام شهریه بصو    -۴

قسط خواهد بود و کارمزد مورد مطالبه نيز بصورت یکجا ۶٠قسط و کارشناسی پيوسته حداکثر  ٣۶ناپيوسته حداکثر 
 .و یا قسطی اخذ خواهد شد

  

   (.فاقد سند تعهد محضری باشند، هيچ گونه وامی پرداخت نمی شود به دانشجویانی که: (تذکر  •
همراه ضامن معتبر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بـه ثبـت رسـانده و بـه ایـن اداره فرم تعهد محضری مربوطه را به  •

 .نمایيد ارائه

 آاال خريد اعتبار وام
      

شـاغلروزانـه  به منظور آمك به تأمين بخشي از هزينه هاي وسايل آموزشي و آمك آموزشي وام خريد آاال به دانشجويان   
  .گردد ريال به صورت اعتبار خريد از فروشگاه اينترنتي صندوق پرداخت مي ٢.٠٠٠.٠٠٠به تحصيل حداآثر به مبلغ 

   

  خوابگاهها بهای اجاره

   

  :ميزان اجاره بهای خوابگاههای دانشجویان مجرد بر مبنای ميزان وام مسکن مجردی به شرح ذیل می باشد       -١
  ریال ٢۵٠٠٠٠مبلغ وام مسکن مجردی به مبلغ % ١٠٠نفره ماهيانه  ٢و  ١اتاق           -
  ریال ١٧۵٠٠٠ مبلغ وام مسکن مجردی به مبلغ% ٧٠نفره ماهيانه  ۴و  ٣اتاق           -
 ریال ١۵٠٠٠٠مبلغ وام مسکن مجردی به مبلغ % ۶٠نفره ماهيانه  ۶و  ۵اتاق           -
 ریال ١٢۵٠٠٠مبلغ وام مسکن مجردی به مبلغ % ۵٠نفره ماهيانه  ٨و  ٧اتاق           -

 ریال ١٠٠٠٠٠مبلغ وام مسکن مجردی به مبلغ % ۴٠ماهيانه  نفره ٩اتاق  
   ريال ۵٠٠٠٠ مبلغ وام مسكن مجردي به مبلغ %٢٠ماهيانه نفر  ٩ببيشتر از  اتاق
درصـدی در ١۵در طـول هـر تـرم و یـا      ٢۵دانشجویان ساکن خوابگاه می توانند در صورت پرداخت نقدی خوابگـاه از تخفيـف    -٢

 .پایان هر ترم و یا زمان تسویه حساب بهره مند گردند
  

روزانه و شبانه از زمان شروع تا پایان تحت پوشش قراردادن کليه دانشجویان در حال تحصيل:دانشجویی مه حوادثيب •

 .ایران تحصيل و انعقاد قرارداد با بيمه

کليـه دانشـجویان در زمـان فراغـت از تحصـيل موظـف بـه : صدور فرمهای تسویه حساب و فيش های بازپرداخـت  •

 .شخص گرددتا وضعيت بدهی آنها م مراجعه به این واحد بوده



 وسایل آموزشی و و بن ارزاق دانشجویی،  چون همچنين طبق اعالم قبلی با صدور اعالميه در بردهای مختلف مواردی
  .نيز توسط این اداره توزيع ميگردد ...و غيرآموزشی

• دانشـجویان بـوده و در قبـال ارائـه اصـل تعهـد کليه تسهيالت ارائه شده براساس مقررات و آئين نامه های صندوق رفاه : تّوجه 

 .باشد کارگزینی ضامن کارمند یا کپی پروانه کسب ضامن دارای شغل آزاد می محضری دانشجویان به همراه کپی حکم

–با عنایت به اینکه ادارات رفاه دانشجویی علوم پزشکی سراسر کشور تحت نظارت صندوق رفـاه دانشـجویان    •

د؛ لذا کليه دانشجویان جهـت اطـالع از وضـعيت بـدهی خـود در هـر مقطـع و همچنـينگروه پزشکی می باشن

آگاهی از کليه قوانين و مقررات و آئين نامه های رفاهی می توانند با آدرس و ایميـل زیـر مکاتبـه و یـا از سـایت

 .مربوطه بهره مند گردند
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