
 

 

 1400-1401دانشجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی  ضروری و ویژه دکتری جدول نوع، مبلغ و زمان بندی اعطای وام های

 مبلغ وام به )ریال( مقاطع تحصیلی عنوان وام

اریخ بسته شدن ت

پورتال دانشجویی 

آخرین مهلت ثبت )

درخواست وام توسط 

 )دانشجو

تاریخ بسته شدن 

 2سامانه فاز 

مهلت تایید آخرین )

وام توسط کاربر 

 )دانشگاه

دانشجویان بهره مند از وام بر 

 حسب نوع وام
 مالحظات

 ضروری

مقاطع کاردانی، • 

کارشناسی ناپیوسته و 

کارشناسی ارشد ناپیوسته 

رویداد در هر  2حداکثر 

 مقطع تحصیلی

مقاطع کارشناسی •

پیوسته و دکترای تخصصی 

ناپیوسته غیر بورسیه 

رویداد در هر  4حداکثر 

 .مقطع تحصیلی

مقاطع کارشناسی ارشد •

پیوسته، دکتری پیوسته و 

 5دکترای حرفه ای حداکثر 

رویداد در هر مقطع 

 تحصیلی

 رویدادهای موارد خاص:

 39.000.000 هلأمت یفرزند دانشجو تولد 

  39.000.000 فرزند دانشجو ایفوت پدر، مادر، همسر 

 تا در سوانح و تصادفات دهیحادثه د انیدانشجو 
65.000.000 

 تا نهیخاص و پرهز یها یماریمبتال به ب انیدانشجو 
65.000.000 

 از اعضاء تحت تکفل  یکی نهیخاص و پر هز یماریب
 52.000.000 تا دانشجو

15/03/1401 18/03/1401 
روزانه دانشگاه های دولتی، دانشجوی 

مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی، 
 آموزشکده های فنی و حرفه ای

  :حداکثر مبلغ تعیین شده در هر مقطع تحصیلی
مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی * 

  ریال. 78.000.000سقف ارشد ناپیوسته حداکثر تا 
مقاطع کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی *

ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر تا سقف 
 .ریال104.000.000

مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری پیوسته و * 
 130.000.000سقف دکترای حرفه ای حداکثر تا 

 .ریال
افزایش یک رویداد به مجموع سقف رویدادهای وام *

به منظور ) ضروری در هر مقطع در نیمسال جاری
 حمایت بیشتر از دانشجویان در وضعیت شیوع بیماری

 کرونا(

 39.000.000دانشجویان برتر، نمونه کشوری و مبتکر 

 39.000.000رویداد حوادث و بالیای طبیعی 

 26.000.000دانشجویان قهرمان ورزشی 

 65.000.000دانشجویان توان خواه 

 39.000.000ازدواج رویداد 

ویژه دکتری 

از منابع 

 صندوق

دکتری تخصصی 

 ناپیوسته
 18/03/1401 15/03/1401 به صورت ماهیانه 10.000.000

دانشجوی روزانه مقطع دکتری 
تخصصی ناپیوسته دانشگاه های دولتی، 

 مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی
 .هر شش ماه یک بار پرداخت می شود

 ویژه دکتری

از منابع 

 بانک

دکتری تخصصی 

 ناپیوسته
 18/03/1401 15/03/1401 به صورت ماهیانه 7.000.000

دانشجوی روزانه مقطع دکتری 
تخصصی ناپیوسته دانشگاه های دولتی، 

 مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی
 .هر شش ماه یک بار پرداخت می شود

 


