
 

 1400-1401سال تحصیلی   دومبندی اعطای وام های دانشجویی در نیمسال ، مبلغ و زمان جدول نوع

ف
دی

ر
 

 مقاطع تحصیلی عنوان وام
 وام مبلغ 

 به ریال()

تاریخ بسته شدن پورتال 

دانشجویی )آخرین مهلت 

ثبت درخواست وام توسط 

 دانشجو(

تاریخ بسته شدن 

)آخرین  2سامانه فاز 

وام توسط مهلت تایید 

 کاربر دانشگاه(

بر  واجد شرایطدانشجویان 

 حسب نوع وام
 مالحظات

 تحصیلی 1
به جز  همه مقاطع تحصیلی

 دکتری

و  19.500.000مجرد 

39.000.000متأهل   
25/02/1401 31/02/1401 

دانشجوی روزانه دانشگاه های 

دولتی، مراکز وابسته به دستگاه های 

اجرایی و آموزشکده های فنی و 

 حرفه ای 

  به میزان دو برابر دانشجوی مجرد وام  "با ارائه سند تأهل"به دانشجوی متأهل

 تحصیلی تعلق می گیرد.

2 

شهریه از منابع 

بانک قرض و  صندوق

 الحسنه مهر ایران

کارشناسی پیوسته کاردانی، 

 و ناپیوسته
13.000.000 

25/02/1401  31/02/1401 

 شهریه صندوق:
دانشجوی نوبت دوم دانشگاه الف: 

های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه 

آموزشکده های فنی های اجرایی و 

 و حرفه ای

دانشجویان دانشگاه های پیام ب: 

نور، جامع علمی کاربردی، آزاد 

غیر  -دولتیاسالمی و موسسات غیر 

 انتفاعی

  وام شهریه به شماره حساب دانشگاه بابت تأمین بخشی از بدهی شهریه

 و به عنوان بدهی وی در پرونده دانشجو ثبت می گردد.دانشجوی متقاضی واریز 

 هیاز وام شهر صرفاً می توانند یدولت یدانشگاه ها دیجد یورود اندانشجوی 

 .گردندصندوق بهره مند 

  بهزیستیسازمان مازاد شهریه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و وام 

به شرح ذیل  (عدم اشتغال به کار در صورت)آن دو نهاد  انیصرفاً به دانشجو

 د.ریگ یتعلق م

و به ارائه سند تعهد توسط دانشجو نبوده  یازیثبت وام مذکور ن یبرا .1

 .ضمانت پرداخت وام را بر عهده دارند نهادهای حمایتی

 یاز سو مسالیهر ن یدر ابتدا طیتحت پوشش واجد شرا انیدانشجو .2

 هیشهرمازاد و ثبت درخواست وام  می شوند یمعرف یتیحما ینهادها

 پورتال قیصرفاً از طر ، توسط دانشجو وتحت پوشش انیدانشجو

 باشد. یم ریصندوق رفاه امکان پذ دانشجویی

 انیدانشجو وام،این دانشجو در قالب  هیشهر کل مازادپرداخت  لیبه دل .3

 .صندوق و بانک را ندارند هیشده امکان استفاده از وام شهر یمعرف

کارشناسی ارشد پیوسته و 

و  ناپیوسته، دکترای حرفه ای

 دکترای پیوسته

26.000.000 

 65.000.000 دکتری تخصصی ناپیوسته

 شهریه بانک:
دانشجوی دانشگاه های جامع علمی 

کاربردی، آزاد اسالمی و موسسات 

 غیر انتفاعی-غیر دولتی

 اند بهره مند شده شهریه بانک از وامدر نیمسال های گذشته که  یانیدانشجو ،

استفاده  و یا بانک شهریه صندوقهای وام یکی از می توانند از صورت تمایل در 

  نمایند.

 بهره مند شده  صندوق هیگذشته از وام شهر یها مسالیکه در ن یانیدانشجو

 .اند، امکان استفاده از وام بانک مهر را ندارند

 )ودیعه(مسکن متأهلی 3

 همه مقاطع تحصیلی

)یک بار پرداخت در طول هر 

 مقطع (

تهران   

325.000.000 

25/02/1401  31/02/1401 

دانشجوی روزانه دانشگاه های 

دولتی، مراکز وابسته به دستگاه های 

اجرایی، آموزشکده های فنی  و 

 ایحرفه 

  دانشجو می بایست متاهل، فاقد خوابگاه و دارای سند تعهد واجاره نامه )دارای

 کد رهگیری(باشد.

  .به آخرین نیم سال تحصیلی مجاز،  وام مسکن تعلق نمی گیرد 

  مسکنوام فقط یکی از آنها می تواند از  ،زوجین دانشجو باشنددر صورتی که 

 .د گرددمنبهره

کالن شهرها  

260.000.000 

سایر شهرها  

195.000.000 

 ( اطالع رسانی خواهد شد.27/01/1401یند ثبت نام )مبالغ این وام تا قبل از آغاز فرآضوابط و  شرایط، ضروری 4

5 

ویژه دکتری از منابع 

 ( اطالع رسانی خواهد شد.27/01/1401ثبت نام )یند مبالغ این وام تا قبل از آغاز فرآضوابط و شرایط،  صندوق
ویژه دکتری از منابع 

 بانک توسعه تعاون


