
تسهیالت دانشجویی

امور دانشجویی دانشکده 
علوم ریاضی و رایانه         

97-98نیمسال دوم سال تحصیلی 



وام تحصیلی

:فرایند درخواست

ضامنتعهد محضری وکپی حکم کارگزینی ارائه 1.

تجارتیکی از شعب بانک در حساب تجارت افتتاح 2.

ریال5,000,000تا : کارشناسی
ریال5,500,000تا     : ارشد



وام شهریه شبانه

:فرایند درخواست

تعهد محضری وکپی حکم کارگزینی ضامنارائه 1.

ریال5,000,000: کارشناسی
ریال11,500,000:     ارشد

ریال25.000.000:   دکتری 



وام ضروری

:فرایند درخواست

ضامنتعهد محضری وکپی حکم کارگزینی ارائه 1.

:ارائه یکی از مدارک زیر2.

.برگه انتخاب واحد برای دانشجویانی که پایانامه اخذ نموده اندکپی •

...(رایانه، کتاب و)فاکتور خرید وسایل کمک اموزشیارائه •

فاکتور خرید عینک یا فاکتور بیمارستانارائه •

(زلزله، فوت، اتش سوزی)مدارک مربوط به حوادث غیر مترقبهارائه •

ریال6,000,000: ضروری
ریال20,000,000:حوادث غیر مترقبه



وام ازدواج

:فرایند درخواست

تعهد محضری وکپی حکم کارگزینی ضامنارائه 1.

ارائه کپی دو صفحه اول عقد نامه2.

ارائه کپی تمام صفحات شناسنامه زوجین3.

ارائه کپی کارت ملی و کارت دانشجویی4.

ریال20,000,000



وام ودیعه مسکن

:فرایند درخواست

ارائه تعهد محضری وکپی حکم کارگزینی ضامن1.

ارائه کپی شناسنامه وکپی کارت ملی دانشجو2.

ارائه کپی شناسنامه و کپی کارت ملی همسر3.

به نام شخص دانشجوارائه اصل و کپی اجاره نامه 4.

ارائه اصل وکپی عقد نامه5.

ارائه کپی کارت دانشجویی6.

*وام ودیعه مسکن در زمان فارغ التحصیلی باید بصورت یکجا پرداخت گردد*

ریال50,000,000: کارشناسی 
ریال100,000,000:     تحصیالت تکمیلی 



وام عتبات

:فرایند درخواست

تکمیل فرم مربوطه1.

ارائه تعهد محضری وکپی حکم کارگزینی ضامن2.

عتباتارائه فیش واریزی هزینه 3.

ریال10,000,000: مجرد
ریال15,000,000:متاهل



وام ویژه تحصیلی دکتری

:درخواستفرایند 

های مربوطهتکمیل فرم 1.

(جهت دریافت وام از صندوق رفاه دانشجویان )ضامن ارائه تعهد محضری وکپی حکم کارگزینی 2.

ریال18,000,000: صندوق رفاه
ریال21,000,000: بانک توسعه تعاون



وام ویژه ضروری دکتری

:فرایند درخواست

تکمیل فرم مربوطه1.

ضامنارائه تعهد محضری وکپی حکم کارگزینی 2.

...(ورایانه )اموزشیارائه فاکتور خرید وسایل کمک 3.

*در طول سنوات تحصیل فقط یک بار امکان درخواست این وام وجود دارد*

ریال30,000,000



شرایط ضامن 

.باید کارمند رسمی یا پیمانی دولت باشدضامن •
گواهی  ارائه ی کپی حکم بازنشستگی وصورت بازنشستگی ضامن در **•

.کسر از حقوق الزامی است



مراحل تقسیط وام پس از پایان تحصیل

(اعم از بدهی خوابگاه و ودیعه مسکن )پرداخت بدهی های غیر قابل تقسیط1.

وامهابدهی %10فیش پرداخت 2.

اموردانشجویی فرصت جهت مراجعه به ماه 9فقط دانشجویان از زمان فارغ التحصیل شدن *
*نماینددارند تا وام های دریافتی خودرا تقسیط 


