
تا و ـ قیقحت مولع ، ترازو  ـش  ـشوپ تحت  یلا  شزومآ عـ زکارم  هـا و  هاـگ ـ ـشناد مرتحم  يا  ـ ـسؤر
مرتحم ياسؤر  اه - هاگشهوژپ مرتحم  ياسؤر  هتـسباو - ـی  ـشزومآ ياه  عمتجم اه ، سیدرپ يروا ، ـ نف

یناتـسا زکارم  مرتحم  ياسؤر  ییارجا -  ياه  هاگتـسد اه و  هناخترازو هب  هتـسباو  زکارم  اه و  هاگـشناد
مرتحم ياسؤر  يدربراک -  یملع و  هاگ  ـ ـشناد ینات  ـ ـسا زکارم  مرتحم  ياـسؤر  رون - مایپ  هاگشناد 
مرتحم ياسؤر  یمال -  ـ ـسا دازآ  هاگ  ـ ـشناد ياهدحاو  مرتحم  ياسؤر  يا -  هفرح ینف و  هدکـشزومآ 

یعافتناریغ یتلودریغ – یلاع  شزومآ  تاسسؤم  اه و  هاگشناد

؛ مارتحا مالس و  اب 

تسویپ هب  زیزع ، نایهاگشناد  نایوجشناد و  همه  يارب  یتمالس  يوزرآ  دیدج و  یلیصحت  لاس  ندیـسرارف  تشادیمارگ  نمض        
غلابم لودج  هارمه  هب  یلیـصحت 1401-1402  لاس  لوا  لاسمین  رد  ییوجـشناد  ياه  ماو ياطعا  يدنب  نامز لودج 

نایوجـشناد هب  ماو  تخادرپ  رد  عیرـست  روظنم  هب  تسا  دنمـشهاوخ  .دوش  یم لاسرا  راضحتـسا  يارب  ییوجـشناد  ياه  ماو  دیدج 
تبث هب  تبسن  نایوجـشناد  نیب  رد  رثوم  یناسر  عالطا لیذ و  تاکن  قیقد  تیاعر  نمـض  دییامرف  روتسد  طیارش  دجاو  یضاقتم 

  : ددرگ لوذبم  مزال  مادقا  هدش  نییعت  ینامز  هزاب  رد  ماو  ياه  تسیل لاسرا  نایضاقتم و  تاعالطا 

تبث يارب  هبنشراهچ 1401/09/16  زور  ات  هبنشجنپ 1401/07/21  زور  زا  قودنص ) لاتروپ   ) ییوجـشناد هناماس   .1
زور ات   هبنش 1401/08/21  زور  زا  نایوجـشناد و  یلهاتم  نکسم  هیرهش و  یلیـصحت ، ياه  ماو ياضاقت 

نایوجشناد یمامت  دراد  ترورـض  اذل  .دوب  دهاوخ  لاعف  يرورض  ماو  ياضاقت  تبث  يارب  هبنشراهچ 1401/09/16 
.دنیامن مادقا  تسویپ  يدنب  نامز لودج  ساسا  رب روکذم  هناماس  رد  دوخ  ياضاقت  تبث  هب  تبسن  طیارش  دجاو  یضاقتم 

هعمج 1401/09/25 زور  ات  هبنـش 1401/07/30  زور  زا  یلاـع  شزومآ  زکارم  هـا و  هاـگ ـ ـشناد مرتحم  ناربرا  کـ  .2
.دنیامن مادقا  زاف 2  هناماسرد  قودنص  هب  تسیل  لاسرا  ماو و  ياه  تساوخرد دییات  ـی و  سررب هب  تب  ـ سن دنناوت  یم

زور هب  و  لاعف  هب  تبسن  قودنـص  هب  لاسرا  تسیل و  دـییأت  ماگنه  تسا  دنمـشهاوخ  ماو ، تشگرب  زا  يریگولج  يارب   .3
، یتلودریغ یعافتناریغ - تاسـسوم  هژیو  هب   ) اه هاگشناد يابش  هرامش  و  نایوجشناد  باسح  هرامش  ندوب 

.دنیامن لصاح  نانیمطا  تراجت ) کناب  رد  ًاحیجرت 
یشزومآ تاعالطا  لدابت  هناماس  هب  اهنآ  یلیـصحت  یتیوه و  تاعالطا  هک  ینایوجشناد  ًافرـص  هکنیا  هب  رظن   .4

يرورض دنیامن ، مادقا  ماو  ياضاقت  تبث  هدنورپ و  لیکشت  هب  تبـسن  دنناوت  یم دشاب  هدش  لاسرا   (GSB) فتع ترازو 
یـشزومآ تاعالطا  رمتسم  یناـسرزورب  لداـبت و  هب  تبـسن  تیروف  دـیق  اـب  یلاـع  شزوـمآ  زکارم  اـه و  هاگـشناد تسا 

.دنیامن مادقا  طخرب   تروص  هب  عوبتم  ترازو  تاعالطا  لدابت  هاگرد  رد  نایوجشناد 
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عطقم تبث  ای  هدنورپ  داجیا  هب  مادقا  راب  نیلوا  يارب  هک  هتـشذگ  ياه  لاس يدورو  دـیدج و  يدورو  نایوجـشناد   .5
.تشاد دنهاوخ  ار  ماو  تفایرد  ناکما  دهعتدنس  دیدج  هخسن  هئارا  اب  ًافرص  دنیامن ، یم  ییوجشناد  لاتروپ  رد  دیدج 

بو قیرط  زا  نینماض  ای  نماض  تاصخـشم  تسا  يرورـض  نایوجـشناد  هدـنورپ  رد  دـهعت  دنـس  تاعالطا  تبث  ناـمز  رد   .6
.دوش دیئات  مالعتسا و  اه ) هاگشناد مرتحم  ناربراک  طسوت   ) لاوحا تبث  نامزاس  سیورس 

نایضاقتم زا  قوقح  زا  رسک  یهاوگ  ذخا  روشک ، رد  انورک  يرامیب  عویش  زا  یشان  یعامتجا  يداصتقا و  طیارش  موادت  لیلد  هب   .7
.دشاب یمن یمازلا  يراج  یلیصحت  لاسمین  رد  ییوجشناد  ياه  ماو 

تروص 6 هب   ) يرتکد عطقم  یلیصحت  ماو  بلاق  رد  زین  يرتکد  هژیو  ماو  دیدج  یلیصحت  لاس  زا  هکنیا  هب  رظن   .8
تادیهمت یناسر و  عالطا  تسا  هتسیاش  هدش ، هتفرگ  رظن  رد  یلیصحت  ماو  رابتعا  عمجرـس  رد  زین  نآ  رابتعا  لامعا و  ههام )

بوچراچ رد  يرتکد  عطقم  طیارش  دجاو  یضاقتم  لیـصحت  هب  لغاش  نایوجـشناد  هب  روکذم  ماو  تخادرپ  يارب  مزال 
. دریگ رارق  تیولوا  رد  هطوبرم  طباوض 

نایوجـشناد ربارب  ود  نازیم  هب  لهاتم  نایوجـشناد  یلیـصحت  ماو  تخادرپ  تیعمج  یناوج  هداوناخ و  زا  تیامح  ياتـسار  رد   .9
. دوب دهاوخ  درجم 

"، قودنص تسایر  صیخشت  هب   " دادیور ياج  هب  یشزومآ " کمک  مزاول  دیرخ   " دادیور يرورـض  ماو  ینیزگیاج  هب  هجوت  اب   .10
دیرخ دادیور  ماو  زا  هدافتسا  ناکما  دنا  هدش دنم  هرهب قودنص  تسایر  صیخشت  دادیور  يرورض  ماو  زا  البق  هک  ینایوجـشناد 

.دنرادن ار  یشزومآ  کمک  مزاول 
یتسیزهب نامزاس  و  هر )  ) ینیمخ ماـما  دادـما  هتیمک  شـشوپ  تحت  نایوجـشناد  هب  هیره  ـ ـش ماو  تخادرپ   .11

هنیزگ باختنا  زا  سپ  تسا ، هدیدرگ  يراذگراب  هناماس  رد  ًالبق  هدـش و  یفرعم  داهن  ود  نیا  يوس  زا  نانآ  یماسا  هک  روشک 
وجشناد طسوت  ماو  تساوخرد  تبث  ییوجشناد و  لاتروپ  رد  یتسیزهب " دادما و  هتیمک  ششوپ  تحت  نایوجشناد  هیره  ـ ـش "
وجشناد يراج  لاسمین  یلام  باسحتروص  قاصلا  نمض  تسیاب  یم هاگشناد  مرتحم  ناسان  ـ ـشراک ور  نیا  زا  .دوش  یم ماجنا 

ياهداهن یتخادرپ  مه  ـر سـ ـسک زا  سپ  ات  دنیامن  مادقا  هناماس  رد  هیرهـش  غلبم  لک  تبث  هب  تبـسن  يو ، زاف 2  هدنورپ  رد 
مدع  ( فلا تسا : رکذ  نایاش  .ددرگ  لامعا  هبساحم و  هناماس  طسوت  هیرهش  دازام  ماو  غلبم  وجشناد ، هیرهش  لک  زا  یتیامح 
تبث زا  سپ  ب ) .دـشاب  یم هیرهـش  دازام  ماو  تفایرد  زا  فارـصنا  هلزنم  هب  ماو  نیا  تساوخرد  تبث 

دهاوخن دوجو  ل  اسمین نیا  رد  کناب  ای  قودنـص و  هیرهـش  ماو  زا  هدافتـسا  ناکما  ماو ، نیا  تساوـخرد 
.دنرادن هاگشناد  هب  همان  یفرعم  هئارا  هب  زاین  روکذم  ماو  یضاقتم  ششوپ  تحت  نایوجشناد  ج ) تشاد .
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ره هب  هدوب و  زکرمتمریغ  تروـص  هب  يرورض  و  هیرهش   ، یلیصحت ياه  ماو  يارب  يراج  لاـسمین  رد  راـبتعا  عیزوت   .12
ینیب شیپ  زکرمتم  تروص  هب  یلهأتم  نکسم  ماو  رابتعا  ًافرص  دوش و  یم  هداد  صیـصخت  ازجم  تروص  هب  هاگ  ـ ـشناد

تــشاد رظن  رد  اـب  یغالبا  تارابتعا  بوچراـچ  رد  تاررقم  طـباوض و  تیاـعر  اـب  تـسا  هتــسیاش  اذـل  .تـسا  هدـش 
.دریگ رارق  تیولوا  رد  تعاضب  مک  دعتسم  نایوجشناد  هب  ماو  ياطعا  يارب  مزال  يزیر  همانرب  تارابتعا ، ياه  تیدودحم

نیرتشیب اب  تسیل  دادعت  نیرتمک  لاسرا  هب  تبسن  تسا  هتسیاش  ماو ، ياه  تسیل  تخادرپ  دنور  رد  عیرست  روظنم  هب   .13
تخادرپ تیولوا  رد  قودنـص  هب  لاسرا  نامز  بیترت  هب  یلاسرا  ياـه  تسیل  تسا  یهیدب  .ددرگ  مادـقا  نایضاقتم  دادعت 

.دوب دهاوخ 
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یهلا قیفوت  يوزرآ  اب 
یجنگ دوعسم 

نایوجشناد هافر  قودنص  سیئر 
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مالحظاتنوع وام
دانشجویان واجد شرایط بر 

حسب نوع وام

تاریخ شروع و آخرین مهلت ثبت 

درخواست وام توسط دانشجو در 

(پورتال دانشجویی

تحصیلی1
. مبالغ وام بر اساس مقطع تحصیلی می باشد* 

.پرداخت می شود ( ماهه6به صورت )پرداخت وام ویژه دکتری در قالب وام تحصیلی مقطع دکتری * 

.مبلغ وام تحصیلی دانشجویان متأهل حداکثر تا دو برابر مبلغ وام دانشجویان مجرد می باشد* 

ضروری2

. 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* 

. ماه پس از تاریخ عقد صرفاً در دوران تحصیل امکان پذیر خواهد بود18رویداد ازدواج ، فقط یک نوبت در تمام مقاطع تحصیلی و حداکثر تا * 

، دانشجویانی که قبال از وام "رویداد خرید لوازم کمک آموزشی"با  "تشخیص ریاست صندوق"با توجه به جایگزینی وام ضروری رویداد به * 

. ضروری رویداد به تشخیص ریاست صندوق بهره مند شده اند امکان استفاده از وام رویداد خرید لوازم کمک آموزشی را ندارند

شامل فاکتور رسمی و معتبر )رویداد خرید لوازم کمک آموزشی با تکمیل فرم تقاضای وام با تأیید معاون محترم دانشجویی و ارائه مدارک الزم  * 

.پرداخت خواهد شد (...لپ تاپ، قلم نوری و 

4
مسکن(ودیعه)  

متأهلی

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

.به آخرین نیمسال تحصیلی مجاز، وام مسکن تعلق نمی گیرد* 

.در صورتی که زوجین دانشجو باشند، فقط یکی از آنها می تواند از وام ودیعه مسکن بهره مند شود* 

شهریه از منابع 

صندوق

وام شهریه به شماره حساب دانشگاه بابت تأمین بخشی از بدهی شهریه دانشجوی متقاضی واریز و به عنوان بدهی وی در پرونده دانشجو * 

. ثبت می گردد

.دانشجویان ورودی جدید دانشگاه های دولتی و غیردولتی می توانند صرفاً از وام شهریه صندوق بهره مند شوند* 

مازاد شهریه 

دانشجویان تحت 

پوشش کمیته 

امداد و بهزیستی

.و سازمان بهزیستی کشور تعلق می گیرد (ره)این وام صرفاً به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی * 

. برای ثبت وام مذکور نیازی به ارائه سند تعهد توسط دانشجو نبوده و نهادهای حمایتی ضمانت پرداخت وام را بر عهده دارند* 

دانشجویان تحت پوشش واجد شرایط در ابتدای هر نیمسال از سوی نهادهای حمایتی معرفی شده و ثبت درخواست وام مازاد شهریه * 

. دانشجویان تحت پوشش، توسط دانشجو و صرفاً از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه امکان پذیر می باشد

.به دلیل پرداخت کل مازاد شهریه دانشجو در قالب این وام، دانشجویان معرفی شده امکان استفاده از وام شهریه صندوق و بانک را ندارند* 

شهریه از منابع 

بانک قرض الحسنه 

مهر ایران

.وام شهریه بانک به دانشجویانی که قبال از این وام استفاده نموده اند تعلق می گیرد* 

.دانشجویانی که در نیمسال های گذشته از وام شهریه صندوق بهره مند شده اند، امکان استفاده از وام بانک مهر را ندارند* 

.دانشجویان ورودی جدید موسسات غیرانتفاعی، علمی کاربردی و آزاد صرفاً امکان استفاده از وام شهریه صندوق را دارند* 

.دانشجویان متقاضی پس از درخواست وام در پورتال دانشجویی حتماً به شعبه انتخابی مراجعه نمایند* 

جامع علمی دانشجویان دانشگاه های 

کاربردی، آزاد اسالمی و موسسات 

غیر انتفاعی-غیر دولتی

1401-1402جدول نوع وام و زمانبندی اعطای وام های دانشجویی در نیمسال اول 

5

ی 
جوی

نش
 دا

انه
سام

(
وق

ند
ص

ل 
رتا

پو
) 

ه 
شنب

نج
ز پ

رو
از 

14
01

/0
7/

21
ه 

شنب
هار

 چ
وز

ا ر
 ت

14
01

/0
9/

16
ه 

هری
 ش

ی،
صیل

تح
ی 

ها
وام 

ی 
ضا

تقا
ت 

 ثب
ی

برا
 

ه 
شنب

وز 
ز ر

و ا
ن 

ویا
شج

دان
ی 

هل
متا

ن 
سک

و م
14

01
/0

8/
21

ه 
شنب

هار
 چ

وز
  ر

 تا
14

01
/0

9/
16

ود
د ب

واه
 خ

ال
 فع

ی
ور

ضر
م 

 وا
ی

ضا
تقا

ت 
 ثب

ی
برا

 

 دانشگاه های روزانهدانشجویان 

دولتی،مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی و 

آموزشکده های فنی و حرفه ای

 دانشگاه های دولتی، نوبت دومدانشجوی 

مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی و آموزشکده 

های فنی و حرفه ای و همچنین دانشجویان 

پیام نور، جامع علمی دانشگاه های 

کاربردی، آزاد اسالمی و موسسات غیر 

غیرانتفاعی- دولتی



2.5کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

3کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکترای حرفه ای و دکترای پیوسته

6.5دکتری تخصصی ناپیوسته 

35شهر تهران

30کالن شهرها

25سایر شهر ها

6.5ازدواج- 1

6.5تولد فرزند دانشجوی متأهل- 2

6.5(جرحی)دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات - 3

6.5دانشجویان مبتال به بیماری های خاص و پرهزینه- 4

6.5بیماری خاص و پر هزینه یکی از اعضاء تحت تکفل دانشجو- 5

6.5دانشجویان توان خواه- 6

6.5خرید لوازم کمک آموزشی- 7

4دانشجویان برتر، نمونه کشوری و مبتکر- 8

4دانشجویان قهرمان ورزشی- 9

4حوادث و بالیای طبیعی- 10

4فوت پدر، مادر، همسر یا فرزند دانشجو- 11

1.5کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

3کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکترای حرفه ای و دکترای پیوسته

6.5دکتری تخصصی ناپیوسته 

ضروری

1401-1402جدول مبالغ وام های دانشجویی برای سال تحصیلی 

نوع وام

تحصیلی

(میلیون تومان)مبلغ  توضیحاترویداد/ شهر/ مقطع تحصیلی

 دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به روزانهدانشجویان 

دستگاه های اجرائی و آموزشکده های فنی و حرفه ای

ودیعه مسکن 

متاهلی

 دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به نوبت دومدانشجویان 

دستگاههای اجرایی، آموزشکده های فنی و حرفه ای و به دانشجویان 

پیام نور، جامع علمی و کاربردی، آزاد اسالمی دانشگاههای 

غیرانتفاعی- و موسسات غیردولتی 

.مبلغ وام تحصیلی دانشجویان متاهل حداکثر تا دوبرابر مبلغ وام دانشجویان مجرد می باشد

شهریه
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