
  دانشجویی   رفاه اداره  رفاهی امور سایر  و تسهیالت اعطاي شرایط

  رفاه اداره تسهیالت و وام خصوص در اطالعات

  وام دریافت شرایط

  عمومی شرایط) الف

  دانشجویی شئونات رعایت و اخالقی صالحیت

  مالی نیاز اولویت

  تحصیلی بورس یا ها وام از استفاده عدم

  )دانشجویی کار استثناي به(دانشجویی وام دریافت زمان در کار به اشتغال عدم

  )وقت تمام دانشجویی( آموزشی مقررات طبق لزوم نظر مورد واحدهاي تعداد رحداقل د نام ثبت

  قبل نیسمال دو در نبودن مشروط -وام درخواست زمان در کارمند ضامن با محضري تعهد سند سپردن

  دانشگاه شعبه تجارت بانک نزد حساب افتتاح

  ها وام کلیه رفاهی تسهیالت از استفاده مجاز مدت) ب

  تحصیلی مدت                           تحصیلی دوره

  ) تحصیلی نیمسال 4(سال 2 حداکثر               ناپیوسته کارشناسی

  )تحصیلی نیمسال 8(سال 4 حداکثر                          کارشناسی

  )تحصیلی نیمسال 4(سال2کثرحدا       ناپیوسته ارشد کارشناسی

  )تحصیلی نیمسال 8(سال 4حداکثر                      تخصصی دکتر

  

  

  :روزانه دوره تسهیالت و ها وام انواع



) درخشان،ج استعدادهاي وام) ث ، ضروري وام) ت ، مسکن ودیعه وام) پ مسکن، وام) ب تحصیلی، وام) الف
) خ  و) عراق(عالیات عتبات زیارت و عمره حج وام) ح ورزشی، قهرمان وام) چ مبتکر، دانشجویان ضروي وام
  خاص موارد وام

  تحصیلی وام) الف

  .گیرد می تعلق اند بوده وام دریافت متقاضی مقرر موعد در که شرایطی واجد دانشجویان به ترم هر وام این

  ماه هر در تحصیلی وام میزان

  ریال500,000 حداکثر ماهیانه مجرد دانشجویان

  :توجه

 دو مشروطی دانشجویان به. شود می پرداخت تحصیلی وام% 50 نیمسال یک در مشروطی دانشجویان به 
 وام درخواست مبدأ دانشگاه از توانند می مهمان دانشجویان. گیرد نمی تعلق وامی گونه هیچ متوالی ترم

  .گیرد نمی تعلق ها آن به وامی هستند مهمان که صورتی در و نمایند

  مسکن وام) ب

 رهگیري کد که رسمی نامه اجاره و نداشته سکونت خوابگاه در که گیرد می تعلق دانشجویانی به مسکن وام
 حساب شماره به و ترمی صورت به وام این. باشند داده تحویل دانشجویی رفاه اداره به باشد دانشجو بنام

  .گردد می واریز متقاضی دانشجوي

  ماه هر در مسکن وام میزان

  1,000,000 مبلغ مجرد دانشجویان براي

  باشند؛ نداشته سکونت نیز دانشجویی هاي خوابگاه در و نبوده خانواه سکونت محل در که متأهل دانشجویان

  ماهیانه ریال3,000,000 مبلغ تهران در

  ماهیانه ریال1,800,000 مبلغ بزرگ شهر پنج

  ماهیانه ریال 1,500,000 مبلغ شهرها سایر

  مسکن ودیعه وام) پ



 داراي رسمی نامه اجاره ارائه صورت در باشند نداشته سکونت خوابگاه در که متأهلی دانشجویان به وام این
 مقطع هر در روزانه دوره دانشجویان. گیرد می تعلق دانشجو زوجین از یکی به فقط دانشجو بنام رهگیري کد

 در را مسکن ودیعه میزان بایست می دانشجویان. نمایند استفاده وام این از توانند می بار یک فقط تحصیلی
  .نمایند واریز دانشجویان رفاه صندوق حساب به یکجا طرو به مقطع، همان در تحصیل پایان

  مسکن ودیعه میزان

  ریال50,000,000 کارشناسی و کاردانی – تهران

  ریال75,000,000 تکمیلی تحصیالت - تهران

  ریال37,500,000 کارشناسی و کاردانی-  بزرگ شهر پنج

  ریال 60,000,000 تکمیلی تحصیالت – بزرگ شهر پنج

  ریال30,000,000 کارشناسی و کاردانی - سایرشهرها

  ریال 45,000,000 تکمیلی تحصیالت - سایرشهرها

  نخبگان؛ متأهلی مسکن ودیعه وام شرایط

  خوابگاه فاقد متأهل نخبه دانشجویان 

  دانشجو بنام رسمی نامه اجاره و تأمل سند نخبگان، ملی بنیاد نامه معرفی ارائه

  ریال 250,000,000 سقف تا بنیاد نامه معرفی در مندرج مبلغ براساس

 بیشتر یا و نخبگان ملی بیناد نامه معرفی در مندرج مبلغ با منطبق بایست می اجارنامه در مندرج مبلغ
  .باشد

  ضروري وام)  ت

 به وام این. شود می پرداخت ریال 2,000,000 حداکثر سقف تا بندي امتیاز جدول براساس ضروري وام
 رویداد وقوع از پس ماه 6 تا حداکثر اند شده مواجه مشکالت با ذیل رویدادهاي نتیجه در که دانشجویانی

 امکان تحصیلی مقطع هر طول در نوبت یک فقط رویداد هر خصوص در ضروري وام پرداخت. گیرد می تعلق
  .باشد می پذیر



  ...)و خشکسالی - سیل - زلزله(طبیعی حوادث وقوع

  سوزي آتش

  تصادفات

  یک درجه بستگان از یکی فوت

  بیماري

  طبی عینک خرید

  تحصیلی نامه پایان هزینه

  آموزشی کمک لوازم خرید هزینه

  دکتري دوره دانشجویان خصوص در تخصصی کتب خرید

 براي ضروري وام مقدار همچنین. است الزامی رویداد گونه هر جهت معتبر مدارك ارائه که است ذکر به الزم
  .باشد می ریال 5,000,000 مبلغ روزانه دوره در) بورسیه غیر( تخصصی دکتري نامه پایان تهیه

   درخشان استعدادهاي وام) ث

  نمایند؛ استفاده ممتازین وام تسهیالت از توانند می شرایط از یکی داشتن با دانشجویان 

  کشور آموزي دانش علمی هاي المپیاد برگزیده

  خوارزمی جشنواره برگزیده

  .کشور آموزش سنجش سازمان معرفی با سراسري آزمون گانه پنج هاي گروه برگزیدگان

  نمونه و ممتاز وام میزان

 وام برابر 2 حداکثر ممتازونمونه ضروري وام و تحصیلی وام سقف برابر 2حداکثر ممتازونمونه تحصیلی وام
  .باشد می بندي امتیاز بدون ضروري

  مبتکر دانشجوي ضروري وام)ج



 صنعتی و علمی پژوهش سازمان تأیید با. دهند انجام ابتکارات و اختراعات تحصیل، طول در که دانشجویانی
 مبتکر دانشجوي دانشگاه پژوهشی معاونت یا خوارزمی جوان جشنواره یا خوارزمی جشنواره دبیرخانه یا ایران

 و طرح شروع از قبل وام مبلغ%60 که باشد می ریال 10,000,000 حداکثر وام میزان. شوند می محسوب
  .گردد می واریز طرح از% 70 انجام از پس% 40

  ورزشی قهرمان وام) چ

  :گیرد می تعلق باشند ذیل شرایط حائز که دانشجویانی به وام این

 بدنی تربیت اداره تأیید با کشور دانشگاههاي ورزشی المپیادهاي انفرادي و تیمی سوم تا اول هاي رتبه  - 
  دانشگاه

 بار 2 کسب درصورت( کشور دانشگاههاي قهرمانی مسابقات انفرادي و تیمی سوم تا اول هاي رتبه  - 
  بدنی تربیت اداره تأیید با) قهرمانی

 بدنی تربیت کل اداره تأیید با دانشجویی جهانی و المللی بین مسابقات انفرادي، و تیمی سوم و دوم اول،  - 
  فناوري و تحقیقات علوم، وزارت

  فناوري و تحقیقات علوم، وزارت بدنی تربیت کل اداره تأیید با کشور ملی هاي تیم عضو دانشجویان  - 

  آموزشی شرایط

  .شد خواهد پرداخت تحصیل دوم سال نیم از وام

  وام درخواست زمان از قبل نیمسال در 14 حداقل کل معدل بودن دارا

  .باشد می 15 تخصصی دکتراي دوره براي معدل شرط

  : ورزشی هاي رشته قهرمان وام میزان

  .میباشد ضروري وام سقف برابر2 حداکثر ناپیوسته وکارشناسی مقاطعکاردانی ورزشیبراي وامقهرمان

  .باشد می ضروري وام سقف برابر 3 حداکثر مقاطع سایر قهرمانی وام

  

  عالیات عتبات زیارت و عمره حج وام)ح



 متقاضی دانشجویان به دانشگاه رهبري نهاد دفتر از تاییدیه ارائه با تحصیل مدت در بار یک فقط وام این
 می ریال2,500,000 عراق کشور عالیات عتبات و باشد می ریال 4,000,000 حج وام میزان میگردد، اعطا
  .باشد

  .است الزامی دانشگاه فرهنگی معاونت تاییدیه و نام ثبت فیش بهمراه سفر مستندات است ذکر به الزم

  خاص موارد وام) خ

 واجدشرایط دانشجویان به ریال 20,000,000 مبلغ تا حداکثر پرهزینه و خاص هاي بیماري براي وام این
  .است الزامی شده انجام هاي هزینه و پزشکی مدارك شده اصل برابر تصاویر. گیرد می تعلق

  حوادث بیمه

 ناگوار پیشامدهاي و حوادث مقابل در مکان و زمان قید بدون روز شبانه اوقات تمام در دانشجویان کلیه 
  .میباشد)بعد شهریورسال پایان تا مهر اول(تحصیلی سال یک آن براي تعریفشده زمان مدت میباشند بیمه

 حادثه( حادثه وقوع از ناشی بدنی وصدمات فوت صورت در غرامت تامین: از عبارتست حوادث بیمه موضوع
 به ومنجر کرده بروز شده بیمه قصدواراده بدون که خارجی عامل یک از ناگهانی،ناشی واقعه هر از عبارتست

  .)شود می شده بیمه فوت ویا عضو،ازکارافتادگی ونقص جرح

  

  رفاهی؛ تسهیالت و ها وام بازپرداخت ضوابط و شرایط

 به نسبت تحصیل از فراغت از پس موظفند اند شده خود تحصیلی دوره پایان به موفق که دانشجویانی
  .نمایند اقدام اقساط دفترچه اخذ یا وام رفاه صندوق حساب به بدهی کلی پرداخت

 بعد به 86 سال هاي خوابگاه و گردد پرداخت باید التحصیلی فارغ هنگام دانشجویان هاي وام بدهی کل% 10
  .شود پرداخت نقداً باید

  .باشد می ماه 60 حداکثر مقاطع کلیه در اقساط تعداد

 خدمت مدت. باشد می تحصیل از فراغت از پس ماه 9 آموختگان، دانش کلیه براي اقساط سررسید تاریخ
  .شود می اضافه فوق زمان به وظیفه نظام



 تجارت بانک شعب از یکی به اقساط از هریک سررسید تاریخ در بایست می اقساط دفترچه داراي بدهکاران
 مخصوص رسید( دوم نسخه و واریز فیش در مندرج حساب به را خود بدهی مبلغ و مراجعه کشور سراسر در

 موقع به پرداخت عدم صورت در. نمایند نگهداري خود نزد نهایی حساب تسویه تا را) کننده پرداخت
 بدهی کل پرداخت به موظف بدهکاران و گردد می تبدیل حال دین به بدهی کل) متوالی قسط سه(اقساط

  .بود خواهند یکجا بصورت

 منوط وظیفه نظام حوزه به معرفی همچنین و ریزنمرات ارسال یا و تحصیلی تأییدیه هرگونه ارسال و صدور
 قانونی تعهدات انجام و بدهی کل استرداد از پس مدرك اصل تسلیم و باشد می اقساطی دفترچه صدور به

  .باشد می دیگر

 اقدام خود بدهی تکلیف تعیین و تمدید به نسبت بایست می باالتر مقطع در دانشجو قبولی صورت در
  .نمایند

  یکجا؛ بصورت پرداخت

  نمایند؛ پرداخت دانشجویان رفاه صندوق به یکجا بصورت را خود بدهی بایست می زیر شرایط در افراد

  مسکن ودیعه از کنندگان استفاده

  76 اردیبهشت از قبل آموختگان دانش

  .دهند می انصراف تحصیل ادامه از که دانشجویانی

  )اخراجی.(اند شده محروم تحصیل ادامه از که دانشجویانی

  )1تذکر.(شوند می منتقل شبانه دوره به خاص موارد کمیسیون راي با که اخراجی و انصرافی دانشجویان

  .دهند تحصیل ادامه کشور از خارج در آزاد بصورت بخواهند که کسانی

  دهند تحصیل ادامه دولتی هاي سازمان به وابتسه عالی آموزش مراکز در بخواهند که کسانی

  .نمایند تاخیر بدهی اقساط پرداخت در متوالی بار سه از بیش که اقساط دفترچه دارندگان

  .اند گذرانده که تحصیلی مقطع از تر پایین یا و معادل هاي دوره در تحصیل ادامه متقاضیان

  .نمایند شرکت ها دانشگاه  ورودي هاي آزمون در) اخراج انصراف،( تحصیل ترك از پس بخواهند که کسانی



 بوده مند بههر خارج دانشجویان هزینه کمک مزایاي از که کشور از خارج در تحصیل به شاغل دانشجویان
  )ارز رسمی نرخ ریال معادل براساس.(اند

  .دارند خوابگاه تخلیه دیرکرد بدهی که دانشجویانی

  فناوري و تحقیقات علوم، وازرت به غیروابسته عالی آموزش موسسات به انتقالی دانشجویان

  )3تذکر. (غیرانتفاعی عالی آموزش موسسات و شبانه دوره نور، پیام دانشگاه به انتقالی دانشجویان

  .دارند را تحصیلی ریزنمرات و مدرك اصل دریافت قصد که آموختگانی دانش

  .باشند نکرده اجرا کامل بصورت را خود طرح که مبتکر دانشجویان

  ):1تذکر

 مابقی% 10 نقدي پرداخت به دانشگاه طرف از مالی توان عدم گواهی ارائه صورت در دانشجویان قبیل این
  .کرد خواهند پرداخت تحصیل پایان از بعد اقساط بصورت را خود بدهی

 نقدي پرداخت با مبدأ دانشگاه طرف از مالی توان عدم گواهی ارائه صورت در دانشجویان قبیل این): 2 تذکر
  بدهی؟؟؟؟ مابقی توانند می بدهی، کلی% 20

  

  

  : شبانه دوره تسهیالت و وام

  عمومی شرایط) الف

  دانشجویی شئونات رعایت و اخالقی صالحیت بودن دارا

  مالی نیاز اولویت بودن دارا

  وام دریافت از قبل کارمند ضامن با محضري تعهد سپردن

  .نماید وام درخواست تواند می تحصیل مجاز سنوات در دانشجو

  رفاهی تسهیالت از استفاده مجاز مدت) ب



  تحصیلی مدت                            تحصیلی دوره

  ) تحصیلی نیمسال 4(سال 2 حداکثر              ناپیوسته کارشناسی

  )تحصیلی نیمسال 8(سال 4 حداکثر                         کارشناسی

  )تحصیلی نیمسال 4(سال2حداکثر      ناپیوسته ارشد کارشناسی

  )تحصیلی نیمسال 8(سال 4حداکثر                    تخصصی دکتر

  شهریه وام میزان) ج

 به گیردو می تعلق متقاضیان به دانشجویان رفاه صندوق سوي از یافته اختصاص اعتبارات اساس بر وام این
  .گردد بدهکارمی متقاضی ودانشجوي شده واریز دانشگاه شبانه دوره مالی امور حساب

  ریال2,500,000 سقف تا حداکثر کارشناسی

  ریال10,000,000 سقف تا حداکثر ارشد کارشناسی

  ؛ شهریه وام بازپرداخت ضوابط و شرایط

 صندوق حساب به ها وام بدهی کل% 10موظفند اند شده خود تحصیلی دوره پایان به موفق که دانشجویانی
  . شد خواهد صادر اقساط دفترچه بصورت مابقی و نموده واریز دانشجویی رفاه

  .باشد می تحصیل از فراغت از پس ماه 9 آموختگان، دانش کلیه براي اقساط سررسید تاریخ

  .شود می اضافه فوق زمان به وظیفه نظام خدمت مدت

  .باشد می ماه 60 حداکثر مقاطع کلیه در اقساط تعداد

 بصورت وام اصل بهمراه که گیرد می تعلق بازپرداخت شروع تا پرداخت زمان از کارمزد% 4 وام مبلغ به
  .شد خواهد بازپرداخت اقساط

 تجارت بانک شعب از یکی به اقساط از هریک سررسید تاریخ در بایست می اقساط دفترچه داراي بدهکاران
 مخصوص رسید( دوم نسخه و واریز فیش در مندرج حساب به را خود بدهی مبلغ و مراجعه کشور سراسر در

 و تحصیلی ترك انصرافی، دانشجویان. نمایند نگهداري خود نزد نهایی حساب تسویه تا را) کننده پرداخت
 .باشند می بدهی یکجاي بازپرداخت به ملزم اخراجی


