جدول نوع و مبلغ وام های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی 0911-0011
ردیف

عنوان وام

مقاطع تحصیلی

مبلغ وام (به ریال)

مالحظات

1

تحصیلی

برای همه مقاطع تحصیلی

 1001110111تا 0101110111

در هر نیمسال

0

ضروری

• مقاطع كاردانی ،كارشناسی ناپیوسته و كارشناسی
ارشد ناپیوسته حداكثر  0رویداد در هر مقطع تحصیلی.

رویدادهای موارد خاص:
 تولد فرزند دانشجوی متأهل 0101110111
 فوت پدر ،مادر ،همسر یا فرزند دانشجو 0101110111
 دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات تا 0101110111

• مقاطع كارشناسی پیوسته و دكترای تخصصی
ناپیوسته غیر بورسیه حداكثر  4رویداد در هر مقطع
تحصیلی.

 دانشجویان مبتال به بیماری های خاص و پرهزینه تا 0101110111
 بیماری خاص و پر هزینه یکی از اعضاء تحت تکفل دانشجو تا
4101110111
 سایر موارد مشابه به تشخیص رئیس صندوق تا 0101110111

• مقاطع كارشناسی ارشد پیوسته ،دكتری پیوسته و
دكترای حرفه ای حداكثر  0رویداد در هر مقطع

دانشجویان برتر ،نمونه كشوری و مبتکر 0101110111
دانشجویان قهرمان ورزشی 0101110111
دانشجویان توان خواه 0101110111
رویداد ازدواج 0101110111

4

0

مقطع تحصیلی:
مقاطع كاردانی ،كارشناسی ناپیوسته و
كارشناسی ارشد ناپیوسته حداكثر تا
سقف  0101110111ریال.
مقاطع كارشناسی پیوسته و دكترای
تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداكثر
تا سقف  0101110111ریال.

رویداد حوادث و بالیای طبیعی 0101110111

تحصیلی.

0

حداكثر سقف رویداد تعیین شده در

مقاطع كارشناسی ارشد پیوسته ،دكتری
پیوسته و دكترای حرفه ای حداكثر تا
سقف  11101110111ریال.

ویژه دكتری از منابع صندوق

دكتری تخصصی ناپیوسته

 001110111به صورت ماهیانه

هر سه ماه یک بار پرداخت می شود.

ویژه دكتری از منابع بانک توسعه تعاون

دكتری تخصصی ناپیوسته

 001110111به صورت ماهیانه

هر سه ماه یک بار پرداخت می شود.

مسکن

برای همه مقاطع تحصیلی

00101110111

شهر تهران

(از منابع بانک قرضالحسنه مهر ایران)

(یک بار پرداخت در طول هر مقطع )

01101110111

كالن شهرها 

10101110111

سایر شهرها

شهریه

*پرداخت در هر نیمسال

كاردانی ،كارشناسی پیوسته و ناپیوسته

1101110111

كارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته ،دكترای حرفه ای

0101110111

 -سند تعهد دانشجویی

دكترای پیوسته

0101110111

 -سایر شرایط در آیین نامه پرداخت و

دكتری تخصصی ناپیوسته

0101110111

بازپرداخت وام ها در سایت صندوق

* مدارک مورد نیاز:

کالن شهرها عبارتند از :اصفهان ،اهواز ،تبریز ،شیراز ،مشهد ،کرج ،قم ،کرمانشاه
 وام (ودیعه) مسکن به کلیه دانشجویان واجد شرایط از سال تحصیلی جدید فقط از طریق بانک قرضالحسنه مهر ایران پرداخت میشود.
 دانشجویان شاغل به تحصیل بهره مند از ودیعه مسکن منابع صندوق در مقطع تحصیلی نمی توانند از وام مسکن منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران استفاده نمایند.
وام شهریه به کلیه دانشجویان واجد شرایط از سال تحصیلی جدید ،فقط از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت میشود .همچنین دانشجویانی که قبال از خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران استفاده نموده اند و درخواست مجدد جهت
بهره مندی از خدمات آن بانک را دارند ،دانشگاه ها می بایست درخواست این قبیل دانشجویان را طی لیستی جداگانه به صندوق ارسال نمایند.
 دانشجویان ورودی سال های تحصیلی گذشته دانشگاه های آزاد اسالمی ،علمی و کاربردی و موسسات غیردولتی – غیرانتفاعی بهره مند از وام شهریه بانک قرض الحسنه مهر ایران ،در صورت تمایل از سال تحصیلی جدید پس از ارائه سند
تعهد جدید و مدارک و مستندات به اداره رفاه دانشگاه می توانند از وام شهریه صندوق رفاه استفاده نمایند.

