ردیف

انواع قزض
الحسنه

مصوبه فعلی—مبالغ به ریال
متأهل

مجزد

هبلغ ٍام :شْزیِ ثابت داًشجَ

1

شْزیِ تحصیلی
کَتاُ هذت

2

شْزیِ تحصیلی
هیاى هذت

 %60هبلغ کل شْزیِ تزم جاری

3

شْزیِ تحصیلی
بلٌذ هذت

هذارک السم:گَاّی اهضا هحضزی(ضاهي کارهٌذ رسوی دٍلت)-
تکویل فزهْای هزبَعِ-کپی شٌاسٌاهِ ٍ کارت هلی هتقاضی ٍ
ضاهي –تصَیز حکن کارگشیٌی ضاهي-گَاّی کسز اس حقَق ضاهي

جْت دریافت ٍام کَتاُ هذت ارائِ یک فقزُ چک هعتبز باًکی
الشاهی هی باشذ

نحوه
مهلت باسپزداخت وام

پزداخت به
دانشجو

باسپزداخت هاّیاًِ بزای هذت  4هاُ جْت
تزهْای هْز ٍ بْوي ٍ یک هاُ جْت تزم تابستاى

ٍاریش بِ حساب
شْزیِ داًشجَ

باسپزداخت هاّیاًِ بزای هذت  10هاُ

ٍاریش بِ حساب
شْزیِ داًشجَ

کارداًی ٍ کارشٌاسی حذاکثز  5/000/000ریال جْت
ّزبار تقاضا ٍ کارشٌاسی ارشذ حذاکثز 10/000/000
ریال جْت ّز بار تقاضا
توجه :هز دانشجو در طول تحصیل حداکثز سه بار

ٍاریش بِ حساب
شْزیِ داًشجَ

می تواند تقاضای وام بلند مدت نماید

4

کوک ّشیٌِ
تحصیلی

5.000.000

6.000.000

باسپزداخت هاّیاًِ بزای هذت  9هاُ

5

اجارُ هسکي

5.000.000

7.000.000

باسپزداخت هاّیاًِ بزای هذت  12هاُ

6

اسدٍاج

15.000.000

7

ضزٍری

12.000.000

فقظ یک بار در عَل تحصیل با باسپزداخت حذاکثز
 20هاُ
توجه:فقط دانشجویانی قادر به اخذ می باشند که
حداکثز یک سال اس تاریخ اسدواج بیشتز نگذشته

پزداخت بِ
داًشجَ بِ صَرت
چک
پزداخت بِ
داًشجَ بِ صَرت
چک
پزداخت بِ
داًشجَ بِ صَرت
چک

باشد و در دوران دانشجویی اسدواج کزده باشند

فقظ یک بار در عَل تحصیل با باسپزداخت حذاکثز
 20هاُ
توجه:وام ضزوری فقط بابت هشینه های بیمارستانی
با ارائه صورتحساب اس بیمارستان پزداخت می

پزداخت بِ
داًشجَ بِ صَرت
چک

گزدد

مدارک مورد نیاس جهت اخذ وام به استثناء ردیف 1و:3
فتَکپی شٌاسٌاهِ هتقاضی ،فتَکپی کارت داًشجَیی-فتَکپی بزگ اًتخاب ٍاحذ تزم جاری ،یک فقزُ چک ضواًت بِ هبلغ %120
هبلغ ٍام(درٍجِ داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحذ داراب)-فتَکپی آخزیي فیش حقَقی ضاهي-فتَکپی شٌاسٌاهِ ضاهي-گَاّی کسز اس
حقَق ضاهي-دریافت فزهْای هزبَعِ اس سایت ٍ تکویل اًْا
تَجِ -1افزاد هتأّل دقت ًوایٌذ جْت اخذ ٍاهْای ردیف  6-5-4دًٍسخِ کپی سٌذ اسدٍاج اس صفحات  1تا  5الشاهیست
تَجِ -2جْت دریافت ٍام کوک ّشیٌِ تحصیلی یک بزگ فاکتَر خزیذ ٍسایل هزبَط بِ ّشیٌِ تحصیلی بِ هبلغ ٍام هی بایست
ارائِ گزدد
تَجِ -3جْت دریافت ٍام اجارُ هسکي دٍ ًسخِ کپی سٌذ اجارُ ارائِ گزدد داًشجَیاى ساکي خَابگاُ یک بزگ تأییذیِ اس هذیز
رفاُ داًشجَیی اخذ ٍ ارائِ گزدد
* کارهشد کلیِ ٍاهْا بِ استثٌاء ردیف سَم  %2.5هی باشذ
* کارهشد ٍام بلٌذ هذت (ردیف %4 )3هی باشذ

