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وام تحصيلي در سقف اعتبارات مصـــوب هيأت امنا از شروع سال تحصيلي حداكثر براي مــدت  // 7ده ما

  .ماه در سال و براساس مصوبه هيأت امنا به دانشجويان واجد شرايط، تعلق خواهدگرفت10

هاي  جويان غيربومـــي و دانشجويانـــي كه در خوابگاهوام مسكن به تناسب منابع موجود، به دانش // 8ده ما

نمايند، با رعايت شرايط مندرج در فصل دوم  دانشجويــي سكونت نداشته باشند و اجاره نامه مورد تأييد ارايه مي

  .شود ماه در سال پرداخت مي 12نامه به ميزان مصوب هيأت امنا، براي مدت  و سوم اين آيين

م تحصيلــي و مسكن به دانشجويان داراي مشاغل رسمــي و پايدار و بورسيــه و يا پرداخت وا // 9ده ما

  .ممنوع است ،هاي ديگر كننــده كمك تحصيلي از محل دريافت

ماه عالوه بر مدت  2دانشجوياني كه در ترم تابستان واحد درسي اختيار مي نمايند، مي توانند به مدت ) تبصره

  .ي بهره مند گردنداز وام تحصيل 7مذكور در ماده 

هاي تحصيلــي و مسكــن در طول تحصيــل با رعايت  مجاز براي استفاده از وام سنواتحداكثــر //  10ده ما

 :باشد مقررات آموزشي به شرح زير مي

 تحصيلي نيمسال 4حداكثر  ناپيوسته دوره كارداني، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد

 تحصيلي نيمسال 8اكثر حد    دوره كارشناسي پيوسته

  تحصيلي نيمسال14حداكثر   دوره دكتراي عمومي

برابر  3دانشجويان ممتاز و نمونه دانشگاه ها متناسب با منابع صندوق حداكثر تا وام تحصيلي براي //  11ده ما

ن ممتاز و سرانه مصوب قابل پرداخت به دانشجويان عادي و بر اساس دستور العمل و ضوابط تعيين شده دانشجويا

  .معاونت و تصويب رييس صندوق قابل پرداخت مي باشدنمونه، با تشخيص 

  :عبارتند از) 11(دانشجويان مجاز به بهره مندي از امتياز ماده ) تبصره

 )با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور(برگزيدگان رتبه هاي اول تا سوم كنكور سراسري  

دكتراي تخصصي با معرفي دبير خانه  دي كارشناسي ارشد،برگزيدگان رتبه هاي اول تا سوم آزمون ورو 

 .شوراي آموزش علوم پايه پزشكي، بهداشت و تخصصي، داروسازي و دندانپزشكي



با معرفي وزارت آموزش و (دارندگان مدال طال، نقره و برنز كشوري از المپيادهاي علمي دانش آموزي  

 ).پرورش

 .دانشجويان كشور با معرفي دبير خانه المپياد علمي وزارت رتبه هاي اول انفرادي كشوري المپياد علمي 

 .دارندگان مدال طال از المپياد هاي بين المللي دانشجويي در زمينه علوم پزشكي با تاييد وزارت 

برگزيدگان حايز رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره رازي، جشنواره هاي خوارزمي و جوان  

 .ا معرفي دبيرخانه هاي مربوطهب) در زمينه علوم پزشكي(خوارزمي

مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي با تاييد معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بر  

 .اساس ضوابط مربوطه

  :دانشجوي نمونه

طبق آيين نامه ي انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه (دانشجوي نمونه كشوري، دانشجويي است كه

انتخاب و )موضوع آيين نامه مذكور(اد انتخاب و معرفي دانشجويان نمونه ي وزارت دانشگاه ها توسط ست

  .هر ساله معرفي مي شود

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ميزان وام تحصيلي و مسكن

ريال  000/560ريال و دانشجويان متأهل ماهيـانه  000/380تحصيلي دانشجويان مجرد ماهيانه   وام//  11ده ما

  .باشد مي

حداكثر تا .(گيرد مي ريال حق اوالد تعلق 000/90به دانشجويان متأهل مرد ماهيانه به ازاي هر فرزند  - تبصـره

  )فرزند3

ريال  000/500ريال و دانشجويـان متأهـل ماهيــانه  000/250وام مسكن دانشجويان مجرد ماهيانه //  21ده ما

 .باشد مي

هاي  ه ـي كه در محل سكونت خانواده نبـــوده و يا در خوابگاوام مسكن صرفاً به دانشجويانـ//  13ده ما

  .گردد  مي با رعايت ساير ضوابط پرداخت نمايند،  نامه مورد تأييد ارايه  باشند و اجاره دانشجويــي سكونت نداشته 

د با ذكر نوع و ميزان درآم(دانشجويي دانشگاه بايد ضمن پيش بيني قسمت شغل دانشجو امور //  14ده ما

در فرم هاي ثبت نام از صحت اطالعات تكميل شده توسط دانشجو و مطابقت آن با ساير اطالعات ) ماهيانه

  .موجود اطمينان حاصل نمايد

  .به ارسال ليست متمم وام تحصيلي و مسكن مي باشندمجاز  ردانشگاه ها فقط براي يك با –تبصره 

منوط به ايجاد ، ارجاع و ارسال سربرگ سند هزينه پرداخت وام تحصيلي و مسكن در هر نيمسال //  15ده ما

  .خوابگاه نيمسال گذشته مي باشد

مدت استفاده از وام هاي تحصيلي و مسكن در طول تحصيل با رعايت مقررات آموزشي از نيمسال //  61ده ما

  :به شرح زير مي باشد 90- 91دوم 

  نيمسال تحصيلي 4حداكثر                                : ته، كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيوسمقاطع كارداني-

  نيمسال تحصيلي 8حداكثر :                                                                                           مقطع كارشناسي پيوسته-

  نيمسال تحصيلي 14حداكثر                                                  :                                            مقطع دكتراي عمومي

پرداخت وام تحصيلي و مسكن به دانشجويان ساير مقاطع تحصيلي كه در ماه فوق به آنها  -1تبصره 

  .اشاره نشده، ممنوع است



يد، مدت مذكور جزو دوره چه دانشجو به هر نحوي در دوره اي از تحصيلي از وام استفاده ننمانچنا -2تبصره 

   .خواهد شد و از باقيمانده مدت دوره مي تواند استفاده نمايد محسوب 16مندرج در ماده 

ا از ترم اول تحصيل در ددانشجويي تغيير رشته داده باشد، سنوات قابل پرداخت مجدچناچه  -3تبصره 

  .رشته جديد با ارسال نامه از آموزش محاسبه مي گردد

  .ت وام تحصيلي و مسكن به دانشجويان دوره شبانه ممنوع استپرداخ -4تبصره 

پرداخت وام تحصيلي و مسكن به دانشجويان داراي مشاغل رسمي، پايدار، بورسيه و يا //  17ده ما

ها بارعايت ضوابط مربوط  پرداخت ساير وام. است هزينه تحصيلي از محل ديگر ممنوع كنندگان كمك دريافت

  .بالمانع است

باشند، در سنواتــي  تحصيلي و مسكن به دانشجويان شاغلي كه در مرخصــي تحصيلي مي پرداخت وام -تبصره 

  .باشد كه در مرخصي هستند، با ارسال نامه از آموزش بالمانع مي

  

  

  

  


