
 وام تحصیلی و مسکن
 

مي باشد . ريال    000/050/4  ريال و دانشجويان متاهل ماهیانه 000/000/1  وام تحصیلي دانشجويان مجرد ماهیانه 

سال بعد به مدت  11/4لغايت  11/11ماه و ترم دوم از  5/4به مدت  15/11لغايت  1/7ترم اول از و مسکن تحصیلي وام 

 ماه 5/5

 1ريال حق اوالد تعلق مي گیرد ) حداكثر  5000000تبصره : به دانشجويان متاهل مرد ماهیانه به ازاي هر فرزند ماهیانه 

 فرزند ( .

تبصره : دانشجويان زن كه به علت شهادت 0 فوت 0 از كارافتادگي و يا متاركه 0 فرزند يا فرزندانشان را تحت تكفل دارند با 

 توانند از حق اوالد بهره مند شوند .ارائه مدارك قانوني مي 

وام مسكن  ريال مي باشد. 1000000  ريال 0 دانشجويان متاهل ماهیانه1500000 وام مسكن دانشجويان مجرد ماهیانه 

صرفا به دانشجوياني كه در محل سكونت خانواده نبوده و يا در خوابگاه دانشجوئي سكونت نداشته باشند و اجاره نامه معتبر 

 نمايند با رعايت ساير ضوابط پرداخت مي شود .ارائه 

تبصره : دانشجويان زن كه به علت شهادت 0 فوت 0 از كارافتادگي همسر يا متاركه فرزند يا فرزندانشان را تحت تكفل دارند 

 مي توانند با ارائه اسناد و مدارك قانوني از وام مسكن متاهلي بهره مند گردند .

شش کمیته امداد و بهزيستی با ارائه مدرک و مستندات الزم ماهیانه تا سقف به دانشجويان متاهل تحت پو

ريال وام مسکن اعطا خواهد شد. بديهی است به اين دسته از  000/500/1ريال وام تحصیلی و  000/000/5

 دانشجويان وام تحصیلی و مسکن  بند  باال تعلق نخواهد گرفت .

ماه و ترم  5/5سال بعد به مدت  11/4لغايت  11/11ماه 0 ترم دوم از  5/4دت به م 15/11لغايت  1/7وام مسكن ترم اول 

 ماه 0به مدت  11/1لغايت  1/5از تابستان 

 مدت استفاده از وام تحصیلي و مسكن

 نیمسال تحصیلي 4دوره كارداني و كارشناسي ناپیوسته و كارشناسي ارشد ناپیوسته حداكثر  -

 نیمسال تحصیلي8دوره كارشناسي پیوسته حداكثر  -

 نیمسال تحصیلي 14دوره دكتر عمومي حداكثر  -

تبصره : چنانچه دانشجو به هر نحوي در دوره اي از تحصیل از وام استفاده ننمايد مدت مذكور جزء دوره مندرج در باال  

 محسوب خواهد شد و از باقیمانده مدت دوره مي تواند استفاده نمايد .

 



تغییر رشته داده باشد 0 سنوات قابل پرداخت مجددا از ترم اول تحصیلي در رشته جديد با ارسال تبصره : چنانچه دانشجويي 

 نامه از آموزش محاسبه مي گردد .

 مي باشد . پرديس و بین الملل ممنوع   مسكن به دانشجويانتحصیلی و تبصره : پرداخت وام 

 

غل رسمي و پايدار و بورسیه و يا دريافت كنندگان كمك تبصره : پرداخت وام تحصیلي و مسكن به دانشجويان داراي مشا

 هزينه تحصیلي ممنوع است.

تبصره : پرداخت وام تحصیلي و مسكن به دانشجويان شاغلي كه در مرخصي تحصیلي مي باشند 0 در سنواتي كه در 

 مرخصي هستند بالمانع است .

 


