جدول زمانبندی تسهیالت نیمسال دوم  98-99صندوق رفاه دانشجویان
ردیف

نوع وام

1

تحصیلی

آغاز پذیرش و ثبت

پایان پذیرش و

درخواست وام

ثبت درخواست وام

98/11/15

98/12/17

زمان تائید معاونت

)1مبلغ وام ضروری به  10.000.000ریال افزایش یافت
)2وام زیارت :افرادی که از طریق ستاد عتبات عالیات مشرف می شوند باید نسبت به ارائه معرفی نامه ستاد عتبات دانشگاهیان ،فرم ثبت

سایر وام ها
2

(ضروری،مسکن،ودیعه

98/11/15

98/12/17

مسکن ،زیارت ،ازدواج و )...

تقاضا ممهور به مهر معاونت دانشجویی و ستاد عتبات ،اسکن صفحه مشخصات و صفحه مهر خورده خروج از کشور (پاسپورت) اقدام
نمایند.

(مبلغ وام برای دانشجویان مجرد  10.000.000ریال و برای دانشجویان متأهل  15.000.000ریال می باشد)

برای دانشجویانی که به صورت آزاد مشرف می شوند ،ارائه فرم تقاضای وام عتبات و صفحه ممهور به مهر خروج از کشور (پاسپورت)
الزامی است( .برای این دسته از دانشجویان مبلغ وام  7.000.000ریال می باشد)

3

شهریه (دانشگاه های دولتی
و پیام نور)

98/11/15

98/12/17

99/02/01

99/02/30

98/11/15

98/12/17

98/11/15

99/04/15

مبالغ وام شهریه در تمامی مقاطع تحصیلی به شرح لیست پیوست افزایش یافته است.
دانشجویانی که در بانک توسعه تعاون تشکیل پرونده داده اند و برای یکبار از آن بانک وام دریافت کرده اند صرفا می توانند از وام تحصیلی

 4تحصیلی ویژه دکتری صندوق

5

6

ضروری ویژه دکتری
تحصیلی ویژه دکتری (بانک
توسعه تعاون)

ویژه دکتری بانک استفاده نمایند.
وام تحصیلی ویژه دکتری صندوق رفاه دانشجویان طی یک لیست به مبلغ  36.000.000ریال برای شش ماهه اول (بهار و تابستان) سال
 98امکان پذیر می باشد .
پرداخت وام ضروری ویژه دکتری یک مرحله در طول تحصیل دکتری و با ارائه فاکتور خرید بیش از  30.000.000ریال امکان پذیر می
باشد.
دانشجویانی که قبال به بانک معرفی شده و از تسهیالت آن استفاده کرده اند ،تنها می توانند از وام بانک توسعه تعاون استفاده کنند.
وام تحصیلی ویژه دکتری بانک توسعه تعاون طی دو لیست به مبلغ  21.000.000ریال برای شش ماه اول (بهار و تابستان) سال 98
امکان پذیر می باشد.
ثبت نام متقاضیان در پرتال و تأیید آن از سوی دانشگاه انجام و طی لیست به صندوق ارسال خواهد شد و پس از تأیید لیست توسط
صندوق ،دانشجویان برای تشکیل پرونده حداکثر یک ماه فرصت دارند به بانک قرض الحسنه مهر ایران مراجعه کنند(.جهت کسب

شهریه بانک قرض الحسنه
7

مهر ایران (دانشگاه های
آزاد ،علمی کاربردی و
غیرانتفاعی)

اطالعات بیشتر به شیوه نامه اجرایی و بخشنامه های مربوطه مراجعه فرمایید)

98/11/15

99/04/15

ثبت سقف وام شهریه بانک قرض الحسنه مهر برای تمامی مقاطع تحصیلی الزامی می باشد .
دانشجویانی که در دو نیمسال گذشته به بانک معرفی شده و تشکیل پرونده داده اند نیازی به مراجعه مجدد به شعب بانک ندارند و صرفا
درخواست خود را به دانشگاه ارائه نمایند.
مبالغ وام شهریه در تمامی مقاطع تحصیلی به شرح لیست پیوست افزایش یافته است.

8

بنیاد علوی

تأیید و ارسال لیست وام بنیاد علوی به دانشجویان روزانه و شبانه دانشگاه های دولتی ،آموزشکده ها و دانشگاه های پیام نور در زمان
تعیین شده (مجرد  6.000.000ریل و متأهل  8.000.000ریال)

