
 

 اداره رفاه دانشجویان ١ اطالعیه شماره              دوره روزانه                                                           

 98-97سال تحصیلی اول  موضوع : وام تحصیلی و مسکن دانشجویان شاغل به تحصیل دوره روزانه در نیمسال                                                   

 می رساند جهت بهره مندی از تسهیالت فوق می بایست به نکات ذیل توجه فرمایید .  97-98 اول سال تحصیلی به اطالع دانشجویان متقاضی وام تحصیلی و مسکن در نیمسال

  :شرایط و مقررات

 عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت باشد . -١

 دانشجوی تمام وقت طبق مقررات و ضوابط آموزشی ثبت نام به عنوان -٢

 مشروط نبودن در دو نیمسال قبل ) دانشجویان ورودی جدید در نیمسال اول و دوم تحصیل بدون احتساب معدل وام دریافت می نمایند ( -٣

 یک نیمسال مشروط تحصیلی از نصف وام تحصیلی استفاده می کند . -٤

 وام دانشجویانی که دو نیمسال مشروط شوند پرداخت نمی گردد . -٥

 (نیمسال ٨ )پیوسته نا دوره دکتری تخصصی  -(ج نیمسال 8)کارشناسی پیوسته  –نیمسال ( ب  ٤ناپیوسته )  ارشد  کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی،کاردانی  -الف مدت استفاده از وام -٦

 محسوب می شود و از باقیمانده دوره می تواند استفاده نماید . ٦چنانچه دانشجو به هر نحوی در دوره ای از تحصیل از وام استفاده ننماید مدت مذکور جزء دوره مندرج در بند  -7

 محاسبه می گردد.ماهه  ٥سال تحصیلی   دومماه و در نیمسال  ٥/٤وامهای تحصیلی و مسکن درنیمسال اول سال تحصیلی  -8

 مدارك مورد نیاز:

 .(فرم مذکور در پورتال دانشگاه لحاظ گردیده است )کپی آخرین حکم کارگزینی به همراه اصل سند ضروری است دولت ( پیمانی –اصل سند تعهد محضری با ضامن معتبر ) کارمند رسمی  ارائه-١

 ارائه کپی کارت ملی متقاضی و در صورت تأهل کپی کارت ملی همسر نیز الزامی است .   -٢

  متقاضی در صورت تأهل و همچنین در صورت داشتن فرزند ارائه کپی شناسنامه فرزند الزامی است . ٢و  ١کپی از شناسنامه صفحات -٣

 پی کارت دانشجویی معتبرالزامی است.ک-٤

 و ارائه کپی از فیش افتتاح حساب ضروری است. ١٠١سرهنگ سخایی کد  شعبه بانک تجارتدرافتتاح حساب  -٥

شایان ذکراست دانشجویان متأهل فاقد خوابگاه در صورت استفاده از وام مسکن دیگر قادر به بهره مندی  .متقاضیان استفاده از وام مسکن می باید اجاره نامه رسمی و معتبرارائه و همچنین فاقدخوابگاه باشند    -٦

 اجاره نامه با کد رهگیری  به نام دانشجو ( ارائهاز ودیعه مسکن متأهلی نخواهند بود و با لعکس )

 مبالغ وام تحصیلي و مسكن:

 (ریال ١ /٠٠٠/٢٥٠دکتری ماهیانه ،ریال ٠٠٠/١٠٠/١ارشد ماهیانه   ،ریال ٠٠٠/٠٠٠/١کارشناسی ماهیانه  ) مبلغ وام تحصیلی دانشجویان مجرد -

 (ریال ٠٠٠/7٥٠/١دکتری ماهیانه  ،ریال ٠٠٠/٥٠٠/١ارشد ماهیانه  ،ریال ٠٠٠/٢٥٠/١) کارشناسی ماهیانه مبلغ وام تحصیلی دانشجویان مرد متأهل  -

 فرزند( ٣)حداکثر تا ریال می باشد . ٠٠٠/٣٠٠متأهل دارای فرزند به ازای هر فرزند مبلغ وام تحصیلی دانشجویان مرد -

 ریال درتهران محاسبه می گردد . ٠٠٠/٥٠٠/١ماهیانه  ١٣وام مسکن دانشجویان مجرد فاقد خوابگاه طبق بند  -

 ریال در تهران محاسبه می گردد . ٠٠٠/٥٠٠/٢ماهیانه  ١٣وام مسکن دانشجویان متأهل فاقد خوابگاه طبق بند  -

 

 به بعد انجام می گیرد . 9٣بهمن: ثبت نام از دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته و دکترا از ورودی ١تبصره 

 صورت می پذیرد . 9٥بهمن :ثبت نام از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته از ورودی ٢تبصره 

 

 ثبت نام )جهت تحویل مدارك و مستندات( مكان زمان ثبت نام

 مجموعه پردیس باغ ملي –بعد از سي تیر  –خ سخایي  –خ حافظ                        ١٥/7/97تا تاریخ  ٢٠/٦/97یخاز تار

  

 قابل بررسی می باشد که طبق مندرجات جدول فوق اقدام نمایند.پس از تاریخ اعالم شده هیچگونه درخواستی پذیرفته نخواهد شد و فقط درخواست دانشجویان پذیرفته و : ١تذکر مهم 

ارشد ( در مؤسسات آموزش عالی شاغل به تحصیل بوده و از تسهیالت رفاهی صندوق           –کارشناسی    –دانشجویانی که به هر نحوی قبل از پذیرفته شدن در دانشگاه هنر در مقاطع ) کاردانی    :٢تذکر مهم 

صورت نمی توانند از تسهیالت جدید بهره مند شوند . ) مالك  ) به صورت نقدی یا دفترچه اقساط ( نمایند در غیر این حساب  ع استفاده نموده اند می بایست با آن مؤسسه تسویهرفاه دانشجویان وزارت متبو

 اتوماسیون جامع اداری صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم می باشد . ( 

 (   انجام می پذیرد. ) در صورت تخصیص اعتبار  97دی یا  آذرتوسط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در  97-98اوللی و مسکن در نیمسال ضمناٌ تقویم پرداخت های وام تحصی

 ن واجد شرایط مشخص خواهند شد : ثبت نام وام تحصیلی هیچگونه تعهدی را برای پرداخت آن ایجاد نمی نماید و پس از بررسی های الزم بر اساس اعتبار تعیین شده دانشجویا یادآوری

 . لحاظ گردیده است و تمدید نخواهد شد زمان بندی تعیین شده بر اساس تقویم دانشگاهی توسط آموزش کل دانشگاه و صندوق رفاه دانشجویان برنامه ریزی و

 . درج در اطالعیه مراجعه نمایند.دانشجویانی که برای اولین مرتبه متقاضی وام هستند می بایست جهت تکمیل پرونده و ارائه مستندات به اداره رفاه دانشجویان به نشانی من: ٤تبصره 

 انجام می گیرد .  ١٥/7/97تا تاریخ  ٢٠/٦/97تاریخاز (   bp.swf.irدانشجویان به نشانی): ثبت نام وام از طریق سایت صندوق رفاه یادآوری

 صورت حضوری به اداره رفاه دانشجویان تحویل گردد. )در ایام کاری دانشگاه ( به١٥/7/97مدارك و مستندات جهت درخواست وام می بایست تا مورخ 

 

 

 اداره رفاه دانشجویان                                                                                                                                                                                                   

  معاونت دانشجویی                                                                                                                                                                

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


