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 :گيرندگانالف: شرايط عمومي وام 

 عدم استفاده از وام یا كمك بورس تحصيلي  -1
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 (عدم اشتغال به كاري كه مستلزم دریافت اجرت باشد)به استثناء كار دانشجویي-3

 و یا سپردن سند تعهد محضري با ضامن معتبر )ضامن بایدكارمند رسمي، پيماني یا بازنشسته ادارات دولتي   -4

هادهاي عمومي غير دولتي مثل نهاد رهبري ،سازمان تامين اجنماعي ،كميته امداد،دانشگاه آزاد،كليه ن

بانكها،شركتهاي آب و برق و گازو تلفن ،شركتهاي دولتي ،هالل احمر،بنياد مسكن و سازمان تبليغات اسالمي 

 الزامي است.( سلح و وزارت دفاع،حقوق به استثناءنيروهاي مصورت بازنشسته بودن ارایه گراهي كسر ازدروباشد

 و رعایت شئون دانشجویي  دارا بودن صالحيت اخالقي   -5

دانشجویان مقاطع باالترقبل از تقاضاي هر نوع وام باید مقطع تحصيلي قبلي خود را در سيستم فاز دو صندوق    -6



صدور دفترچه اقساط ویا تسویه  وضعيت مقطع قبلي دانشجویان یعني )رفاه دانشجویان تعيين تكليف نموده باشند

 (حساب ثبت شده باشد

 : ب: شرايط آموزشي وام گيرندگان 

 (ثبت نام حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي )به عنوان دانشجوي تمام وقت   -1

 یك نيمسال مشروط تحصيلي از نصف وام تحصيلي استفاده مي كنند -2

نيمسال متوالي از دریافت هرگونه وام در نيمسال بعدي محروم مي باشندمدت دانشجویان مشروط در دو    -3

 :استفاده از وام تحصيلي در طول تحصيلي به شرح زیر مي باشد

     (سال تحصيلي )چهار نيمسال2دوره كارداني ، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر *   

 (سال تحصيلي )هشت نيمسال 4دوره كارشناسي پيوسته حداكثر  *   

 ( سال تحصيلي )دوازده نيمسال6دكتري حرفه اي حداكثر *   

 (سال تحصيلي )هشت نيمسال4دوره دكتري تخصصي ناپيوسته غير بورسيه حداكثر  *   

 وام تحصيلي )ويژه دانشجويان روزانه(

مومي و آموزشي  وام گيرندگان : كليه دانشجویان روزانه متقاضي وام  تحصيلي در صورتي كه شرایط عتوجه 

 رادارا باشند با شروع هر نيمسال تحصيلي  مي توانند با ارائه مدارك زیر از وام تحصيلي بهره مند شوند:

 در پورتال دانشجویي بر اساس راهنما و دستورالعملهاي موجوددرخواست وام تحصيلي  ثبت  -

 كارشناسان اداره رفاه دانشجویي بهارائه اصل سند تعهد محضري و كپي حكم كارگزیني ضامن  -

 ترجيحا در باجه داشگاه شماره حساب  تجارت كارت جوانداشتن  -

 و كپي صفحه دوم شناسنامه براي دانشجویان متاهل مرد ازدواجسند تا پنجم دوم  اتارائه كپي صفح -

اس راهنما و ابتدا  بر اسدانشجویاني كه فاقد پرونده در سيستم صندوق رفاه دانشجویان باشند بایستي  -

دستورالعمل مربوطه نسبت به تشكيل پرونده در پورتال دانشجویي اقدام و سپس با مراجعه به كارشناس 

ارایه مشخصات شماره حساب خود به كارشناس و ثبت آن در مربوطه و تایيد ثبت نام توسط كارشناس ، با 

راهنما و دستورالعمل مربوطه سيستم نسبت به ثبت درخواست وام خود در پورتال دانشجویي بر اساس 

 اقدام نمایند.

دانشجویان چند مطقي بایستي نسبت به ایجاد مقطع جدید خود در سيستم فاز دو صندوق رفاه دانشجویان  -

 اقدام وآنگاه براي تایيد مقطع خود وطي مراحل بعدي به كارشناس مربوطه مراجعه نمایند. 

 نكته قابل توجه:



نيازي به اولين نيمسال تحصيلي و فقط یكبار از وام تحصيلي استفاده مي كننددر دانشجویان یك مقطعي كه 

دوم باید تعهد محضري ارائه نمایند در غير این  باروبراي تقاضاي وام در  پيدا نمي كنندارائه سند تعهد محضري 

 نمایند . یهو یا اینكه سند تعهد محضري ارا صورت هنگام تسویه حساب باید وام دریافتي را یكجا پرداخت

مبلغ وام تحصيلي هر نيمسال تحصيلي  براساس اعتبار تخصيص یافته از طرف صندوق رفاه دانشجویان  -

 تعيين مي گردد.

 

 وام تحصيلي ممتازو نمونه )ويژه دانشجويان روزانه ممتاز و نمونه(

 

ضروري ممتاز نمونه بهره  تحصيلي و دانشجویان ممتاز باید حائز یكي از شرایط سه گانه زیر باشند تا بتوانند از وام

 مند گردند.  

 برگزیدگان گروههاي پنچ گانه آزمون سراسري با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور  -الف

 برگزیدگان المپيادهاي علمي دانش آموزي كشور با تایيد وزارت آموزش پرورش كشور  -ب

 برگزیدگان جشنواره هاي خوارزمي با تایيد پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران  -ج

دانشجویاني كه با داشتن معدل باال  و الف در مقاطع باالتر پذیرفته مي شوند ،بدون داشتن یكي از شرایط تذكر: 

 لزامي است.از وام مزبور بهره مند گردند و دارا بودن یكي از شرایط سه گانه فوق ا نمي توانندفوق 

 

 

 

 

 نكات قابل توجه :

 دانشجویان ممتاز بعد از دو نيمسال تحصيلي  مي توانند در صورت تمایل در خواست وام نمایند  -

در زمان ارائه درخواست وام در دو نيمسال متوالي ،براي دانشجویان ممتاز نمونه ضروري 17داشتن معدل  -

 است .



دفتر  گواهيكارنامه كلي  و فرم وام ضروري ممتاز و  اييدبه تپرداخت وام به دانشجویان ممتاز منوط  -

استعدادهاي درخشان دانشگاه امكان پذیر بوده و ارائه مدرك معتبرتوسط دانشجو دال بر علت درخواست 

 الزامي است . وداشتن شرایط مندرج در آیين نامه صندوق رفاه 

ف مجاز وام تحصيلي  ویا ضروري به سق دو برابروام تحصيلي ممتاز و وام ضروري ممتاز به ميزان  -

 دانشجویان واجد شرایط كليه مقاطع تحصيلي تعلق مي گيرد.

 وام وديعه مسكن متاهلي)ويژه دانشجويان روزانه(

هستند مي آموزشي وشرایط عمومي كه داراي دانشجویان دوره روزانه متاهل خارج از خوابگاه الف : 

 گردند:توانند بشرح زیر از وام مذكور بهره مند 

 در پورتال دانشجویي بر اساس راهنما و دستورالعملهاي موجود ودیعه مسكندرخواست وام  ثبت  -

 عدم استفاده از خوابگاه دانشجویي دانشگاه )اخذ تایيدیه از اداره خوابگاهها( -

 نداشتن سنوات بيش از حد مجاز -

 صفحه اول عقدنامه پنجكپي  -

 كپي اول و دوم شناسنامه زوجين -

 كد رهگيري الزامي است داشتن ترجيحاكپي اجاره نامه به نام دانشجوي وام گيرنده  و وارایه اصل  -

 شماره حساب تجارت كارت جوان -

 :مبالغ وام ودیعه مسکنب

 لایر 40000000پنج شهربزرگ کاردانی و کارشناسی به مبلغ -

 لایر 80000000پنج شهربزرگ تحصیالت تکمیلی به مبلغ -

هنگام فراغت و دانشجو توان استفاده كرد.ي متاهلي فقط یك نوبت در طول هر مقطع تحصيلي مودیعه مسكن از وام 

 از تحصيل و تسویه حساب بایستي وام مذكور را یكجا در وجه صندوق رفاه دانشجویان پرداخت نماید.

 

 وام ازدواج:

درصد و آزادگان 50 دانشجویان دوره روزانه ودوره نوبت دوم فرزندان شهيد و جانبازان بااليالف : 

كه حين تحصيل ازدواج كرده و از تاریخ ازدواج آنها بيش از یكسال نگذشته باشد و داراي دولتي دانشگاههاي 

 مي توانند بشرح زیر از وام مذكور بهره مند گردند: باشندآموزشي وشرایط عمومي 



 دستورالعملهاي موجوددر پورتال دانشجویي بر اساس راهنما و  ازدواجدرخواست وام  ثبت  -

 ارائه سند تعهد محضري الزامي استدانشجویاني قبال سند تعهد محضري ارایه ننموده اند  -

 نداشتن سنوات بيش از حد مجاز -

 سند ازدواجصفحه اول  پنجكپي اصل و -

 اول و دوم شناسنامه زوجين صفحه كپي -

 شماره حساب تجارت كارت جوان -

 ازدواج:مبالغ وام ب

 لایر 20000000 ازدواج برای کلیه مقاطع مبلغمبلغ وام -

 

 (وام ضروري دانشجويان مبتكر )ويژه دانشجويان روزانه

 

به دانشجویان مبتكر كه در طول تحصيل ، اختراع و ابتكارات آنها به تایيد سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران 

 رسيده متوانند از این وام بهرهمند شوند .یا دبير خانه جشنواره خوارزمي یا معاونت پژوهشي دانشگاه  

 اخذ واحد پایان نامه تحصيلي به عنوان  رویداد استفاده از وام ضروري مبتكر محسوب نمي شود .

دانشجویان مبتكر جهت درخواست وام مذكر باید گواهي ثبت اختراع  و تایيدیه رسمي اتمام كار را ارائه  -

 نمایند.

 مانان ورزشي)ويژه دانشجويان روزانه(تسهيالت رفاهي دانشجويان قهر

 

به دانشجویان قهرمانان ورزشي كه نفرات اول تا سوم با تایيد اداره كل تربيت بدني دانشگاه یا اداره كل 

 استان، حائز شرایط شناخته مي شوند : بدنيتربيت 

 نفرات اول تا سوم )تيمي و انفرادي( المپيادهاي ورزشي دانشگاهاي كشور –الف 

بار حائز مقام 2فرات اول تا سوم )تيمي یا انفرادي(مسابقات قهرماني دانشگاهاي كشور )حداقل مي بایست ن –ب 

 بوده باشد.

 نفرات اول تا سوم )تيمي یا انفرادي(مسابقات بين المللي و جهاني دانشجویي – -ج 



 دانشجویان عضو تيم هاي ملي كشور با تایيد سازمان تربيت بدني  –د 

 

 وام زيارت )حج عمره يا عتبات عاليه (ويژه دانشجويان روزانه و شبانه 

 

 الف : شرایط عمومي و آموزشي وام گيرندگان :

 ارائه سند تعهد محضري الزامي است -

  ارایه معرفي  نامه ستاد عتبات و عاليات،ارایه فيش واریزي ،ارایه روادیدویا مجوز خروج الزامي است -

 د واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي ثبت نام در حداقل تعدا -

 : اكثر نيمسالهاي تحصيلي  مجاز براي استفاده از وام به شرح ذیل -

سال تحصيلي مقطع دكتري حرفه اي 2مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته  و كارشناسي ارشد  ناپيوسته حداكثر 

 سال تحصيلي 6حداكثر 

 سال تحصيلي4ناپيوسته )غير بورسيه( حداكثر مقطع كارشناسي پيوسنه و دكتري تخصصي 

 مبلغ وام زیارت  –ب 

ریال  000/000/15ميزان وام عتبات عاليات براي دانشجویان روزانه و نوبت دوم )شبانه( حداكثر مبلغ  -

 مي باشد .

 

 پرداخت مي شود. یكباروام زیارت در طول تحصيل فقط 

دانشجوي یك دانشگاه باشند مي توانند جداگانه دانشجویان متاهل در صورتي كه هر دو زوجين  -

 درخواست وام كنند.

دانشجویان متقاضي وام زیارت را مي توانند یا براي اعزام به حج عمره یا براي اعزام به عتبات عاليات  -

 دریافت نمایند.

 .دانشجویان بهره مند از وام از طریق دفترچه اقساط ، وام دریافتي را باز پرداخت مي نمایند  -

 نوبت دوم (: –)ويژه دانشجويان وام پرداخت  كننده شهريه  وام شهريه



 الف : شرایط عمومي و آموزشي وام گيرندگان :

 عدم استفاده از بورس ، كمك یا   وام موسسات دیگر  -

 دارا بودن اولویت نياز مالي -

 سپردن تعهد محضري با ظامن معتبر  و كپي حكم كارگزیني ضامن -

 تعداد واحدهاي آموزشيثبت نام در حداقل  -

 تحصيلي سنوات مجازدرخواست وام در  -

 ثبت درخواست وام در پورتال دانشجویي و مراجعه به كارشناس مربوطه -

 ب مبلغ وام شهريه

 حداثر مبلغ وام شهریه سنوات مجاز تحصيلي مقطع 

 ریال  000/000/3 نيمسال تحصيل4   كارداني و كارشناسي ناپيوسته

 ریال  000/000/3 نيمسال تحصيلي 8 كارشناسي پيوسته

 000/500/11 نيمسال تحصيلي 4 كارشناسي ارشد نا پيوسته 

 ریال 000/000/25 نيمسال تحصيلي 8 دكتري تخصصي ناپيوسته

 ریال 000/500/11 نيمسال تحصيلي  10 دكتري حرفه اي

 

 نكات قابل توجه :

 مي نماید بابت شهریه دانشجو واریز ميگردد.وام شهریه به شماره حسابي كه آموزش دانشگاه اعالم  -1

درصد بوده و به صورت اقساط از دانشجویان اخذ مي  4مبلغ كارمزد وام شهریه در پایان تحصيل ساليانه   -2

شود و كار مزد طول دوره دریافت وام تا زمان شروع باز پرداخت به صورت روزشمار طبق فرمول زیر 

 محاسبه مي شود :

 = داد روزهاي مورد استفاده از وام طي نوبت هاي وام ()تع* وام شهریه *4

 365  100كارمزد طول تحصيل 

دانشجویان انصرافي ، اخراجي ، ترك تحصيل ، تاركين تحصيل ، باید نسبت به واریز كل وامهاي شهریه به  -3

 همراه با كارمزد آنها اقدام نمایند .  یكجاصورت 



% كل 10فراغت از تحصيل  تسویه نموده باشد بعد از پرداخت  در صورتي كه دانشجو تا نه ماه از تاریخ  -4

  بدهي براي باقيمانده بدهي همراه با كارمزد آنها دفترچه اقساط صادر ميشود.

از صندوق  ارائه تسویه حسابتحویل ریز نمرات و دانشنامه  به دانشجویان  استفاده ازاین تسهيالت منوط به  -5

 درفاه دانشجویان خواهد بو

ام شهریه به حساب دانشگاه ، بالفاصله وضعيت تحصيلي دانشجو به انصرافي، اخراجي وبعد از واریز  چنانچه -6

، ویا فارغ التحصيلي تغيير یابد  دانشگاه ملزم به برگشت وامهاي شهریه به حساب صندوق رفاه دانشجویان 

 خواهد بود و دانشجو باید كارمزد وامها را پرداخت نماید.

 دانشجويان روزانه (:وام ضروري )ويژه 

 

 حداكثر تا شش ماهوام ضروري به دانشجویاني كه در نتيجه رویدادهاي ذیل بامشكل مالي مواجه شده اند، 

 پس از وقوع رویداد تعلق مي گيرد :

 وقوع حوادث طبيعي )زلزله ، سيل ، خشكسالي ...( -

   آتش سوزي -

  تصادف -

 فوت یكي از بستگان درجه یك  -

 بيماري  -

 خرید عينك طبي  -

 هزینه خرید لوازم كمك آموزشي  -

 مقاطع تحصيالت تكميلي (فاكتور هزینه خرید كتب تخصصي )ویژه دانشجویان روزانه  -

 مقاطع تحصيالت تكميلي(هزینه پایان نامه تحصيلي )ویژه دانشجویان روزانه  -

 ( قهرمان ورزشيارائه فاكتور خرید تجهيزات و البسه ورزشي )ویژه دانشجویان  -

 نكات زير در تقاضاي وام ضروري بايستي رعايت گردد:

 ي توانند درخواست وام نمایندمجاز ممتقاضيان وام ضروري فقط در طول سنوات  -

 ارائه پيش فاكتور لوازم كمك آموزشي مورد قبول نمي باشد -

 فاكتور ارائه شده توسط دانشجو باید معتبر و داراي مهر و امضاء فروشنده بوده باشد. -



وام ضروري تایيد شده از طریق صندوق رفاه براي متقاضيان ،متناسب با هزینه هاي فاكتور ارائه شده   مبلغ -

 توسط دانشجو خواهد بود.

دانشجو براي هریك از بندهاي مربوط به وام ضروري فقط یك نوبت مي تواند ازوام ضروري درخواست  -

 و استفاده نماید.

  دي پرداخت مي گردد.وام ضروري فقط بر اساس جدول امتياز بن -

ریال وبراي مقطع دكتري مبلغ  000/000/6وام ضروري براي پایان نامه مقطع كارشناسي ارشد مبلغ  -

 ریال تعلق مي گيرد.  000/000/6

دانشجویان مقطع كارشناسي ارشد با ارائه فاكتور هزینه كتب تخصصي مي توانند از وام ضروري به مبلغ  -

ریال تعلق مي گيرد الزم به توضيح 000/000/8قطع دكتري به مبلغ ریال و دانشجویان م000/000/5

 از مبلغ وام كمتر باشد نباید است مبلغ فاكتور ارائه شده 

-  

 مدارك مورد نياز :

 ثبت درخواست وام درپورتال دانشجویي و مراجعه به كارشناس مربوطه جهت ارایه مدارك مورد لزوم -

ارائه اصل سند تعهد محضري و كپي حكم كارگزیني دانشجویاني كه قبال سند محضري ارایه ننمودهاند  -

 ضامن )گواهي كسر از حقوق (

 پایان نامهارائه برگ انتخاب واحد تایيد شده توسط  آموزش دانشگاه براي درخواست وام ضروري  -

 رد نظرارایه اصل سند و مدرك و یا فاكتور دال بر تایيد رویداد مو -

 شماره حساب تجارت كارت جوان -

 وام مسكن )ويژه دانشجويان روزانه(

دانشجویان مجرد و متاهلي كه در محل سكونت خانواده نبوده ودر خوابگاهاي دانشجویي نيز سكونت 

كن نداشته باشند و از خانه هاي استيجاري به صورت اجاره نامه برا ي سكونت استفاده مي كنند مي توانند از وام مس

 با ارائه مدارك زیر بهره مند شوند.

 ثبت درخواست در پورتال دانشجویي و مراجعه به كارشناس مربوطه -

 ارائه اصل سند تعهد محضري و كپي حكم كارگزیني ضامن دانشجویاني كه سند تعهد ندارند  -

 شماره حساب تجارت كارت جوان -

 انشجوداراي كد رهگيري بنام د كه ترجيحا ارائه اجاره نامه رسمي -



 ارائه كپي صفحه اول و دوم سند تاهل  و كپي صفحه دوم شناسنامه براي دانشجویان متاهل -

 هسته اي)ويژه دانشجويان روزانه( دانشوام تحصيلي ، مسكن و ضروري  -

دانشجویان شاغل به تحصيل روزانه در رشته هاي مرتبط با انرژي هسته اي شامل فيزیك هسته اي  و مهند سي هسته 

 ارائه مدارك زیر مي توانند از وام هاي مذكور استفاده كنند .اي  با 

 ثبت درخواست در پورتال دانشجویي و مراجعه به كارشناس مربوطه -

 تایيد معدل و تعداد واحد مندرج در فرم مذكور توسط آموزش دانشگاه  -

 ارائه اصل سند تعهد محضري و كپي حكم كارگزیني ضامن  دانشجویاني كه سند تعهد ندارند -

)در  A4ارائه كپي كارت ملي و شناسنامه و كپي كارت دانشجویي و صفحه اول شناسنامه در یك صفحه  -

 كارت دانشجویي باید رشته فيزیك هسته اي  یا مهندس هسته اي درج شده باشد(

 شماره حساب تجارت كارت جوان -

 هریك از وامهاي مسكن و ضروريارائه مدارك مربوط به  -

 نكات قابل توجه :

 از وام ودیعه مسكن برخوردار باشند نبایدمتقاضيان وام مسكن دانش هسته اي در زمان تقاضا هاي وام  -1

 ميزان وام مسكن تا سقف اجاره بهاي مندرج در اجاره نامه پرداخت خواهد شد . -2

رویدادهاي وام ضروري دانش هسته اي شامل : وقوع حوادث طبيعي )زلزله، سيل ،...( خرید عينك  -3

 طبي ،هزینه پایان نامه تحصيلي ، هزینه خرید لوازم كمك آموزشي 

پرداخت وام ضروري دانش هسته اي در خصوص هر رویداد  فقط یك نوبت در طول هر مقطع  -4

 تحصيلي امكان پذیر مي باشد .

 ري حوادث غير متقربه)ويژه دانشجويان روزانه(وام ضرو

دانشجویاني كه هنگام وقوع حوادث غير متقربه نظير سل ، زلزله ،... در یكي از دانشگاهاي آموزش عالي 

مشغول به تحصيل بوده ودر محل سكونت خود ویا خانواده آنان در محله حادثه باشد مي توانند با ارائه نامه تایيد 

برابر  تا سهروري حوادث غير مترقبه معادل خسارت حوادث توسط فرمانداري یا استانداري محل سكونت از وام ض

 براي كليه مقاطع تحصيلي استفاده نمایند. سقف مجاز وام ضروري

 ثبت درخواست در پورتال دانشجویي و مراجعه به كارشناس مربوطه -

 ارائه اصل سند تعهد محضري و كپي حكم كارگزیني ضامن  دانشجویاني كه سند تعهد ندارند -



 ت جوانشماره حساب تجارت كار -

 ارائه نامه تایدیه خسارت حوادث توسط فرمانداري  ویا استانداري محل سكونت . -

 پرداخت وامها  با تایيدیه معاونت دانشجویي دانشگاه محل تحصيل انجام خواهد شد .)  1توجه 

 مهلت پرداخت تسهيالت مذكور حداكثر تا شش ماه پس از وقوع حادثه مي باشد . )2توجه 

 (متاهلي نخبگان ) ويژه دانشجويان روزانه وام وديعه مسكن

صندوق رفاه دانشجویان با همكاري بنياد ملي نخبگان ، به دانشجویان نخبه متاهلي كه داراي معرفي نامه بنياد ملي 

نخبگان باشند ، وام ودیعه مسكن پرداخت مي نماید. دانشجویان متقاضي مذكور ابتدا بایستي به سایت بنياد ملي 

مراجعه و بعد از مطاله شرایط متقاضي توسط بنياد ملي نخبگان ، مشخصات  www.bmn.irآدرس نخبگان به 

مي گردد و صندوق رفاه ، دانشجوي نخبه تایيد شده را طي نامه اي  به  اعالممتقاضي به صندوق رفاه دانشجویان 

ستي مدارك زیر را جهت بهره مندي یه بعدي دانشجوي نخبه متقاضي بادانشگاه مربوطه معرفي مي نماید . در مرحل

 از وام ودیعه مسكن متاهلي نخبگان به امور دانشجویي تحویل دهند. 

 ثبت درخواست در پورتال دانشجویي و مراجعه به كارشناس مربوطه -

 ارائه شماره حساب تجارت كارت جوان -

 محضري و كپي حكم كارگزیني ضامن اصل سند تعهد دانشجویاني كه سند تعهد ندارند -

 ارائه اجاره نامه رسمي وداراي كد رهگيري  -

 ارائه كپي صفحه اول  و دوم سند تاهل و كپي صفحه اول و دوم  شناسنامه زوجين  -

 معرفي نامه صندوق رفاه  -

 نكات قابل توجه  

 

بصورت یكجا به حساب صندوق رفاه  تسویه حساب هنگاموام ودیعه مسكن متاهلي نخبگان باید  

 دانشجویان طي فيش جداگانه اي پرداخت شود .

 وام شهريه دانش هسته اي ) ويژه دانشجويان نوبت دوم (

 

http://www.bmn.ir/


دانشجویان شاغل به تحصيل  در رشته هاي مرتبط با انرژي هسته اي شامل فيزیك ، هسته اي و مهندسي 

 وام مذكور استفاده كنند .هستته اي  با ارائه مدارك زیر مي توانند از 

  ثبت درخواست در پورتال دانشجویي و مراجعه به كارشناس مربوطه -

 ارائه شماره حساب تجارت كارت جوان -

 اصل سند تعهد محضري و كپي حكم كارگزیني ضامن -

 ارائه كپي صفحه اول  و دوم سند تاهل و كپي صفحه اول و دوم  شناسنامه زوجين  -

 با ارائه كارنامه كلي )نام رشته اي هسته اي درآن درج شده باشد( ارائه كپي كارت دانشجویي -

 مبالغ وام شهريه اي دانش هسته اي  براي مقاطع مختلف تحصيلي

 وام شهریه مقاطع كارشناسي برابر 2مبلغ وام شهریه دانش هسته اي براي مقاطع كارشناسي تا سقف  -1

 شهریه مقاطع كارشناسي ارشد  برابر وام 2مبلغ وام شهریه دانش هسته اي براي مقاطع ارشد تا سقف  -2

 شهریه مقطع دكتري   برابروام4مبلغ وام شهریه دانش هسته اي براي مقاطع دكتري تخصصي تا سقف  -3

 بنياد علوي:وام 

نيه مالي ضعيفي برخوردار باشند مي توانند دانشجویان مستعد و كم بضاعت دوره روزانه دانشگاههاي دولتي كه از ب

 بشرح زیراز وام ویژه بنياد علوي بهره مندگردند

 ثبت درخواست در پورتال دانشجویي و مراجعه به كارشناس مربوطه -

ارایه گواهي كسر از حقوق ضامن معتبر)كارمندرسمي و پيماني وقراردادي و بازنشسه با متنهاي مشخص كه با -

 كارشناس مربوطه تهيه و تنظيم و ارایه گردد.(هماهنگي با 

 دانشجویان شاهد و ایثارگر و متاهل از اولویت برخوردار هستند.-

 ارائه شماره حساب تجارت كارت جوان -

 ریال مي باشد. 8000000رال و براي متاهلين مبلغ  6000000مبلغ وام مذكور براي دانشجویان مجرد مبلغ -

 ناپيوسته دانشجويان دكتري تخصصيتحصيلي و ضروري ويژه وام 

 كليات:



ثبت درخواست از طریق پورتال دانشجویي و مراحعه به كارشناس مربوطه جهت ارایه اسناد ومدارك  -1

 موردلزوم

 گيرد ياین وام منحصراً، به دانشجویان دكتري تخصصي روزانه دانشگاه هاي دولتي ،تعلق م -2

(از طریق دانشگاه ها به صندوق رفاه زمستان و بهار) مهر و سه مرحلهفهرست تایيد شده متقاضيان ساالنه در  -3

 ارسال مي شود.)بانك توسعه تعاون چهارمرحله( و یا بانك توسعه تعاون شعبه مورد درخواست دانشجو

 ، ميتوانند براي استفاده از وام، اقدام نمایند. از نيمسال اول شروع تحصيل خوددانشجویان  -4

 دانشجویان مشمول فقط در یك رشته و براي یك دوره تحصيل مي توانند از این وام استفاده نمایند -5

 دانشجويان واجد شرايط:

 .دانشجوي غير شاغل دوره روزانه -1

 مربوطه احراز شده باشد.حضور تمام وقت دانشجودر  دانشگاه با تایيدا ستاد راهنما و گروه آموزشي  -2

 دانشجويان فاقد شرايط:

 افرادي كه بدهي معوقه به صندوق رفاه دارند. -1

 دانشجویان نوبت دوم ،بورسيه، انتقالي و نيز دانشجویان پردیس هاي بين المللي -2

 مربيان ، مستمري بگيران دستگاه ها سازمانها ) اعم از دولتي یا خصوصي( -3

 ایي نظير بنياد ملي نخبگان، صندوق حمایت از پژوهشگران و....افراد تحت پوشش نهاد هشاغلين و -4

به منظور تضمين باز پرداخت اصل وام پرداختي ویژه دانشجویان دكتري ، متقاضيان موظف به سپردن سند  -1تبصر

 تعهد محضري بادو ضامن معتبرطبق ضوابط موجود در صندوق رفاه دانشجویان مي باشد

آغاز هرسال تحصيلي به پيشنهاد معاونت پژوهش و فناوري وزارت  و تصميم هيات  ميزان وام قبل از -2تبصره 

 امناي صندوق رفاه دانشجویان تعيين و ابالغ خواهد شد.

 پرداخت ميشود. و در سه مرحله از طریق صندوق رفاهوام مذكور به صورت هر سه ماه یكبار -3تبصره 

 پرداخت ميشودو در چهار مرحله از طریق بانك توسعه تعاون وام مذكور به صورت هر سه ماه یكبار  -4تبصره 

 به یكي از دو شيوه زیر مي باشد: دكتريپرداخت وام براي دوره  -5تبصره

 از طریق صندوق رفاه دانشجویان ریال به ازاي هرماه براي تمام دانشجویان واجد شرایط 000/000/6مبلغ  -الف



 پرداخت ميشوداز طریق بانك توسعه تعاون   براي دانشجویانریال به ازاي هرماه  000/000/7مبلغ  -ب

  :دانشجويان دكتريوام ضروري ويژه 

وام ضروري ویزه دكتري به دانشجویان واجد شرایط فقط یكبار در طول تحصيل و به یكي از موارد خرید كتب 

كنفرانسهاي بين المللي ،هزینه تخصصي ،خرید لوازم كمك آموزشي ،فوت اقوام درجه یك ،شركت در همایش و 

 هاي پزشكي ،تامين هزینه رهن و اجاره وسایر با تایيد معاون دانشجویي تعلق مي گيرد.

 مراحل و شرایط درخواست وام:

وفرم ثبت درخواست از طریق پورتال دانشجویي و مراحعه به كارشناس مربوطه جهت ارایه اسناد ومدارك  -

 لزوم موردتكميل شده 

 شماره حساب تجارت كارت جوانارائه  -

 اصل سند تعهد محضري و كپي حكم كارگزیني ضامن دانشجویاني كه سند تعهد ندارند ارایه -

دكتري تخصصي روزانه دانشگاه هاي دولتي ،تعلق غير شاغل و غير بورسيه این وام منحصراً، به دانشجویان  -

 .گيرد يم

 خودباشد. دانشجوي دكتري بایستي در سنوات مجاز تحصيلي-

یكبار صرفاریال مي باشد و دانشجویان دكتري واجد شرایط  30000000وام ضروري ویژه دكتري به مبلغ -

 از وام مذكور بهره مند گردند. در طول تحصيل مي توانند

 

 

 

 كليه وامها نحوه و ميزان باز پرداخت

انصراف، ترك ویا اخراج از بهره مندان از وام ملزم مي باشند بر حسب وضعيت تحصيلي )فراغت،  -1

 .داقدام نماین تحصيل(طبق مقررات صندوق نسبت به باز پرداخت و تسویه حساب وام هاي دریافتي



سال از تاریخ فراغت از تحصيل و از طریق اقساط ماهانه   5الي  3 بازپرداخت وام یاد شده ظرف مدت  -2

 انجام خواهد شد

شروع اقساط براي دانش آموختگاني كه خدمت نظام وظيفه خود را به پایان رسانده یا معاف گردیده ا ند   -3

عمومي مي باشد. در صورت  ماه پس از پایان خدمت نظام وظيفه 9مشمولين خدمت نظام وظيفه و ماه9

 عدم باز پرداخت در موعد مقرر،جریمه دیركردتعلق خواهد گرفت.

آموزش عالي موظفندبه محض ترك یا فراغت از تحصيل دانشجو ،قبل از صدور هر  دانشگاه ها و مراكز -4

گونه معرفي نامه ،فهرست اسامي آنان رابه منظورتعيين وضعيت باز پرداخت دیون به صندوق رفاه 

 دانشجویان ارسال نمایند.

فه استنكاف ورزیده ویا آن دسته از دانشجویان بهره مند از مزایاي این وام كه از اعزام به خدمت نظام وظي -5

ماه پس از فراغت از تحصيل نسبت به  9داراي تاخير غير قانوني در اعزام هستند ، موظفند حداكثر ظرف 

 جریمه دیركرد صندوق خواهد شد. مشمول تعيين تكليف بدهي خود اقدام نمایند، در غير این صورت

نسبت به ارائه گواهي موقت اقدام دانشگاه موظف است پس از صدور دفترچه اقساط دانش آموختگان  -6

 نمایند

دانشگاه موظف است تا تسویه حساب كامل دانش آموختگان بهره مند از وام صندوق رفاه دانشجویان، از  -7

 تحویل دانشنامه تحصيلي خودداري نماید.

 


