
 
 
 

 اداره رفاه دانشجویان 7اطالعیه شماره 

 97-98سال تحصیلی  اولنیمسال  

 

 به اطالع دانشجویان دوره روزانه و نوبت دوم )شبانه( می رساند نظر به اینکه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، با همکاری بنیاد علوی

مشروحه ذیل را مطالعه و در صورت تقاضا به صورت حضوری به اداره از دانشجویان مستعد، کم بضاعت حمایت مالی می نماید لذا شرایط 

 .رفاه دانشجویان مراجعه نمایید

                        :                                                                                                                            شرایط عمومی متقاضیان وام بنیاد علوی 
                                  وام به دانشجویان متقاضی، مشروط به دارا بودن صالحیت اخالقی و رعایت شئون دانشجویی و دارا بودن اولویت نیاز مالی به دو شرط: -1
                                                                                                                     باال بودن ضریب محرومیت محل سکونت    -
                                                                                                                                                                                                                                                                        دکتری،   ارشد کارشناسی کارشناسی، مقاطع در 14 معدل -
                                         دانشجویان حائز شرایط ذیل در اولویت دریافت وام می باشند )با توجه به شرایط بند یک(                                              - 2 

                                                                                 نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی دانشگاههای کشور و مسابقات قرآنی بین المللی               -
ماه حضور در جبهه(                                                                                                       6بسیجی فعال با تایید ارگانهای ذیربط رزمنده )حداقل  -
همسر و فرزند جانباز -  جانبازی( %50جانباز )حداقل  –همسرو فرزندان آزاده  –آزاده  –ماه حضور درجبهه  6مسر و فرزند رزمنده با حداقل ه -

                                                                  جانبازی                                                                                                                       50%
 موارد خاص با تایید ریاست محترم بنیاد مستضعفان و مدیر عامل بنیاد علوی   –همسر و فرزند شهید  -

 : مدارک مورد نیاز
 اصل و کپی کارت ملی  – 1
 شناسنامه و کارت ملی همسر الزامی است( صفحه اول تا چهارم عقد نامه ، کپی اصل و کپی شناسنامه )در صورت تاهل کپی  – 2
 (101افتتاح حساب در بانک تجارت شعبه سرهنگ سخایی کد ) – 3
 جهت ضمانت وام بنیاد علوی ارایه نامه کسر از حقوق کارکنان رسمی دستگاههای دولتی پذیرفته می شود.  – 4
مبلغ کسر از حقوق در مقطع صادر گردد . ) عنوان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات فن آوری ا بنامه کسر از حقوق می بایست  – 5

 (لایر  000/000/35لایر و در مقطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته  000/000/65 دکتریکارشناسی و

 

 اداره رفاه دانشجویان                                                                                                     

 معاونت دانشجویی                                                                                                       

 لایر 000/000/6دانشجویان مجرد هر ترم  مبلغ وام تحصیلی بنیاد علوی   

 لایر 000/000/8دانشجویان متاهل هر ترم

 

 
مدت زمان استفاده از وام تحصیلی بنیاد   

 علوی از بدو ورود

 به بعد 93بهمن از   -ترم   8کارشناسی پیوسته 

 به بعد 95بهمناز  -ترم   4کارشناسی ارشد 

 به بعد 95بهمن از -ترم   4کارشناسی ناپیوسته 

 به بعد 93بهمن  از - ترم 8دکتری تخصصی ناپیوسته 

 

 25/7/97تا  10/7/97 زمان ثبت نام

مجموعه پردیس  –بعداز چهارراه سی تیر   -خیابان سرهنگ سخایی  –خیابان حافظ  مکان ثبت نام
 باغ ملی 


