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سیر تا پیاز وامهای دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی در سال تحصیلی 98-99

چگونهوامدانشجوییبگیریم؟
موضوع هزینههای دانشـــجویی یکی از دغدغههایی اســـت که در طول

 6ماهه پرداخت شـــده و بدون بهره اســـت و باید تا پایان هر ترم تحصیلی

ج وامهـــای بلندمدت :این وامها دو مدل هســـتند؛  -1منابع داخلی و -2

مدت تحصیل پرداخت میشود .در طول سال یکبار و صرفا جهت مسکن

دانشگاهی شهریهپرداز هم باشید ،حتما یکی از اولویتهای شما مساله

فاقد کارمزد است.

که حین تحصیل قادر به تامین و پرداخت شـــهریه و اقساط قرضالحسنه

کمکهزینه ازدواج :این وام از محل منابع صندوق رفاه و بیمه دانشجویان به

دوران تحصیل از عمده نگرانیهای دانشجویان به حساب میآید؛ اگر در
وام دانشـــجویی اســـت که برای شـــهریه و دیگر نیازهای دوران تحصیل

میتوان روی آنها حســـاب باز کرد .صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسالمی در
ســـال تحصیلی  98-99به دانشجویان خود سه نوع مختلف وام براساس

زمانبندی بازپرداخت ارائه داده است.

الف وامهای کوتاهمدت :وامهایی اســـت که بهصورت کوتاهمدت و سه تا

تسویهحساب شود ،اما نکت ه قابلتوجه این است که وام کوتاهمدت شهریه

ب وامهــای میانمــدت :اینگونــه تســهیالت بــه دانشــجویانی تعلــق

میگیــرد کــه بـرای بازپرداخــت نیــاز بــه مهلــت بیشــتری دارنــد و از محــل
اعتبــارات شــعب صنــدوق رفــاه و بیمــه دانشــجویان واحدهــا طبــق ضوابط
و مقــررات مربــوط در اختیــار آنهــا قـرار میگیــرد و در زمــان تحصیــل بایــد

تســویه شــود.

منابع وزارت علوم ،این نوع تسهیالت در اختیار دانشجویانی قرار میگیرد

خود نیستند.

انواع قرضالحسنه:

یکبار در طول تحصیل قابل پرداخت است.

کمکهزینه اجاره :بابت تامین بخشی از اجاره مسکن دانشجویان در طول
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تسهیالت اعطایی از محل منابع صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی
مبلغ وام (تومان)
عنوان وام
مجرد 500000
 12ماهه
مسکن
متاهل 700000
 20قسط حین تحصیل
1200000
ضروری
حداکثر  4قسط در طول یک ترم
50درصد کل شهریه
کوتاهمدت
حداکثر  20قسط حین تحصیل
50درصد کل شهریه
میانمدت
حداکثر  36ماهه بعد از فراغت از تحصیل
50درصد کل شهریه
بلندمدت
 20قسط حین تحصیل
1500000
قرضالحسنه ازدواج
مجرد 500000
 9ماه متوالی در طول تحصیل
قرضالحسنه تحصیل
متاهل 600000
کارمزد این وامها  2/5درصد است

فرهیختگان
کارشناسیارشد
دکتری
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کارمزد این تسهیالت 14درصد و تعداد اقساط آنها حداکثر  60ماه است

ردیف

بانکهای پرداختکننده

2

صندوق کارآفرینی امید

فرهیختگان
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پست بانک
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مبلغ این وام  10میلیون تومان و زمان بازپرداخت آن  36ماه است
اعطای پوشش بیمه اجباری حوادث دانشجویی
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 7شرط عمومی دانشجویان متقاضی وام شهریه (نمونه واحد تهرانشمال)

 -1رعایت شئونات دانشجویی و عدمموارد انضباطی،

تسهیالت صندوق رفاه این واحد استفاده کنند.

 -3دانشجویان میهمان و انتقال موقت از واحدهای دیگر نمیتوانند از

مشروط شدهاند ،نمیتوانند از وام صندوق استفاده کنند.

 -2نداشتن بدهی قبلی به صندوق رفاه دانشجویان،

 -4دانشجویان ترم اول و دانشجویانی که در ترم قبل یا بیش از یک ترم

مبلغ تسهیالت (تومان)
2500000
5000000

10000000

اعطای تسهیالت ازدواج دانشجویی

1

فرهیختگان

هزینه داروی بیماریهای خاص و زایمان است.

کارشناسی

تمامی این تسهیالت در ردیف وامهای بلندمدت است و حداکثر  60ماه بعد از فراغت از تحصیل با کارمزد 4درصد بازپرداخت آن شروع میشود.
تعداد اقساط

وام ضروری :وام ضروری صرفا جهت عمل جراحی ،بستری در بیمارستان،

مقطع تحصیلی

3

2500000

حداکثر یک سال پس از تاریخ عقدنامه فرصت دریافت وام ازدواج را دارند.

تسهیالت اعطایی از محل منابع بانک ملی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی

1

1000000

دانشجویانی تعلق میگیرد که در زمان دانشجویی متاهل شدهاند .این وام
یکبار در طول تحصیل و جهت ازدواج اول پرداخت میشود .دانشجویان

کمکهزینـــه تحصیلی :بابت تامین بخشـــی از هزینه تحصیلی به مدت

تسهیالت اعطایی از منابع تخصیصی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی

به دانشجویان غیربومی تعلق میگیرد و بازپرداخت آن  12ماهه است.

 -5دانشجویان ترم آخر فقط میتوانند از وام  6ماهه استفاده کنند.

 -6دانشجویان مقطع کارشناسی و دکتری 50درصد مبلغ شهریه و مقطع

کارشناسیارشد  60درصد مبلغ کل شهریه را وام دریافت میکنند.

کارمزد

 11درصد
 4درصد

مبلغ سقف تعهد (تومان)
5000000

20000000
20000000

 -7دانشجویان مقطع کارشناســـی و دکتری تا هفت ترم و دانشجویان

کارشناســـی ناپیوســـته و کارشناسیارشد تا ســـه ترم میتوانند از وام

صندوق استفاده کنند.

تا اینجا وضعیت پرداختیهای دانشگاه از منابع داخلی و مختلف را برای دانشجویان در سال آینده تحصیلی گزارش کردیم ،اما باید مراحل اخذ این وامها را بهخوبی بشناسیم و همچنین به طول مدت بازپرداخت آن نیز توجه کنیم.
مراحل دریافت وام از سه محل مالی برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی

دریافت وام بدون حضور در بانک

دریافت وام یا پرداخت شهریه

دریافت وام

فرهیختگان

اعالم درخواست با در نظر گرفتن
شرایط

فرهیختگان

فرهیختگان

تحویل مدارک افراد تاییدشده
به صندوق رفاه

فرهیختگان

فرهیختگان

حضور دانشجو در بانک عامل
همراه با معرفینامه

فرهیختگان

طی کردن مراحل اداری
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طی کردن مراحل اداری
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افتتاح حساب با حداقل
 30هزار تومان
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  نیمکت خبر
آخرین خبرها از مرحله دوم آزمون دکتری

مشاور عالی سازمان سنجش گفت« :اسامی معرفیشدگان دارای حدنصاب بهمنظور
شـــرکت در مرحله دوم همراه با برنامه زمانی مراجعه به دانشـــگاههای مجری ،هفته
آینده اعالم میشـــود ».حسین توکلی گفت« :آزمون ورودی دوره دکتری نیمهمتمرکز

ســـال  ۹۸در دورههای روزانه و شبانه دانشگاهها ،دانشـــگاه آزاد اسالمی ،دانشگاه
پیامنور ،دانشـــگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی ،پردیسهای
خودگردان دانشگاهها جمعه سوم اسفند  ۹۷در هفت گروه و  ۲۴۵کدرشته امتحانی،

 ۵۸شهرســـتان و  ۱۰۴حوزه امتحانی برگزار شد ».وی افزود« :در آزمون ورودی دوره
دکتری ( )Ph.Dنیمهمتمرکز سال  ۹۸تعداد  ۱۹۶هزار و  ۶۴۹نفر ثبتنام کردهاند».
توکلی اظهار کرد« :اسامی معرفیشدگان دارای حدنصاب بهمنظور شرکت در مرحله

دوم (مصاحبه ،بررسی ســـوابق علمی و پژوهشی و )...همراه با برنامه زمانی مراجعه
به دانشـــگاههای مجری دوره دکتری در هفته آینده از طریق سایت سازمان سنجش

منتشر خواهد شد».

65
درصد

ورود بـــه بخـــش صنـــدوق رفـــاه
دانشجویان

ثبتنام در ســـامانه sajed.iau.ir
دانشگاه آزاد اسالمی

چگونگی دریافت
وام از صندوق
رفاه دانشگاه آزاد
اسالمی

ثبتنام در (پورتال دانشـــجویی)
صندوقرفاهدانشجویانوزارتعلوم

چگونگی دریافت
وام از صندوق رفاه
دانشجویان وزارت
علوم

درخواست به اداره رفاه و تهیه فرم

چگونگی دریافت
وام از محل منابع
بانک
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بررسی توسط مسئوالن دانشگاه و
ارائه لیست نهایی به صندوق رفاه
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بررسی و تایید وام توسط دانشگاه
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 ۶۵درصد دانشگاههای علوم پزشکی  2منوی غذایی دارند

گلشنی :برخی روسای دانشگاهها ،شایستگی اداره یک دبیرستان را ندارند

چهارمین روز از هفته خوابگاههای دانشـــجویی دانشـــگاههای علوم پزشکی به نام

مهدی گلشنی ،عضو شورای عالی انقالب فرهنگی در گفتوگو با ایلنا در واکنش

پایگاه وزارت بهداشت آمارهای جالبی از وضعیت تغذیه دانشجویان خود منتشر کرده

تحرک و پویایی محافظهکارانه عمل میکنند ،گفت« :همینطور است ،بهطور کلی

«تغذیه استاندارد ،ضامن سالمت دانشجویان» نامگذاری شده است .به همین بهانه
است« :در راســـتای اجرای الگوی تغذیه سالم و افزایش میزان رضایت دانشجویان و
ترغیب آنها جهت مصرف غذاهای سالم و رعایت استانداردهای موادغذایی در محیط

خوابگاه و دانشگاه ،اقداماتی از سوی وزارت بهداشت صورت گرفت .نتایج بهدستآمده
حاکی از آن اســـت که حدود  ۶۵درصد دانشـــگاههای علوم پزشکی دارای دو منوی

غذایـــی ،حدود  ۳۴درصد از دانشـــگاهها دارای یک منـــو در وعده ناهار و همچنین

 ۷۲درصد دانشـــگاههای علوم پزشـــکی دارای دو منو و  ۲۷درصد دارای یک منو در
وعده شام هســـتند .حدود  ۴۰درصد از دانشگاههای علوم پزشکی کشور نیز برنامه

غذایـــی خود را به صـــورت هفتگی ۴۹ ،درصد به صورت ماهانـــه و حدود  ۱۰درصد

بهصورت ترمی ارائه میدهند».

به نقد نماینده ولیفقیه از دانشگاهها مبنیبر اینکه دانشگاهها نسبت به تغییرات،

دانشگاهها در برنامهریزیهای خود بسیار محافظهکارانه عمل کردهاند ».او با انتقاد
از عملکرد دانشـــگاهها مبنیبر افزایش بیرویه تعداد مقاالت گفت« :دانشگاهها

کمتر به رفع نیازهای کشور توجه کرده و همچنین کمتر روی نوآوری علمی تاکید
داشتهاند و بیشتر افزایش تعداد مقاالت (مستقل از اثربخشی آنها) مورد تاکید آنها
بوده اســـت ».گلشنی با اشـــاره به روند کند دانشگاهها درمقابل تغییرات و همسو

شدن تحوالت علمی بهروز گفت« :شایستهساالری در انتخاب روسای دانشگاهها
رعایت نشـــده است .البته روسای شایسته هم در بعضی دانشگاهها داریم و من در
سالهای اخیر اثر وجودی بعضی روسای شایسته دانشگاهها را به عینه دیدهام ،اما

این حداقلی است و بعضی از آنها حتی شایستگی اداره یک دبیرستان را ندارند».

