
 دانشجوی گرامی 

با آرزوی موفقیت روز افزون علمی و اخالقی ، مطالب ذیل برای آشنایی 

 شما با تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان ارائه می گردد . 

 شرایط عمومی وام گیرندگان 

 دارا بودن صالحیت اخالقی و رعایت شئون دانشجویی  -1

 دارا بودن اولویت نیاز مالی  -2

 ری با ضامن معتبر سپردن تعهد محض -3

پرداخت هر گونه وام به دانشجویان مقاطع ناپیوسته منوط به  تذکر :

 تعیین تکلیف بدهی مقاطع قبلی آنان است .  

ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد نیاز طبق : شرایط آموزشی 

مقررات آموزشی . دانشجویان نیمسال آخر می توانند با حداقل نصف 

 وم ، از تسهیالت مورد نظر بهره مند شوند . واحدهای مورد لز

% کارمزد 4به میزان کلیه وامهای پرداختی به دانشجویان از  تذکر :

 .کسر می گردد

داشتن  -2داشتن تعهد محضری  -1:  هامدارک الزم جهت اخذ وام

سایت در دانشجو اینترنتی درخواست  -3شماره حساب بانکی 

portal.srd.ir 

  97-98در سال تحصیلی های دانشجویی انواع وام 

 وام تحصیلی  -1ماده 

 ریال 000/300/1دانشجویان مجرد ، ماهیانه مبلغ  -

 ریال 000/000/3دانشجویان متأهل ، ماهیانه مبلغ  -

 ریال  000/400حق اوالد ماهیانه به ازای هر فرزند  -

 وام مسکن  -2ماده 

 ریال 000/250/1دانشجویان مجرد ، ماهیانه مبلغ  -

 ریال 000/600/2یان متأهل ، ماهیانه مبلغ دانشجو -

روز اول شروع هر ترم تحصیلی با مراجعه به سایت  20زمان ثبت نام : 

portal.srd.ir  
 طبق سنوات مجاز تحصیل می باشد . از وامها مدت زمان استفاده 

 انشجویان ممتاز و نمونه وام تحصیلی د -3ماده 

به شرح ذیل وام تحصیلی برای دانشجویان ممتاز و نمونه دانشگاه ها 

برابر سرانه مصوب قابل پرداخت  3متناسب با منابع صندوق حداکثر تا 

 به دانشجویان عادی می باشد . 

 برگزیدگان رتبه های اول تا سوم کنکور سراسری  -

آزمون ورودی کارشناسی ارشد ، برگزیدگان رتبه های اول تا سوم  -

دکترای تخصصی با معرفی دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی ، 

 بهداشت و تخصصی ، داروسازی و دندانپزشکی 

دارندگان مدال طال ، نقره و برنز کشوری از المپیادهای علمی دانش  -

 آموزی 

 یان رتبه های اول تا سوم انفرادی و تیمی المپیاد علمی دانشجو -

دارندگان مدال طال از المپیادهای بین المللی دانشجویی در زمینه علوم  -

 پزشکی با تأیید وزارت .

برگزیدگان حایز رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره رازی ، جشنواره  -

 خوارزمی و جوان خوارزمی در زمینه علوم پزشکی   

زشکی با تأیید معاونت مالکان ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پ -

 تخقیقات و فناوری وزارت .  

 وام ضروری  -4ماده 

به دانشجویان دوره روزانه که با مشکل مالی روبرو می شوند پس از 

به شرح ذیل وام  در طول تحصیل یکسال از شروع تحصیل و یک نوبت

 ضروری پرداخت می شود . 

طع کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی مقا -

 ریال 000/000/6مبلغ  ارشد ناپیوسته و دکتری حرفه ای 

( و تخصص ) دستیاران ( ، مبلغ  ph.dمقاطع دکترای تخصصی )  -

 ریال  000/000/10

 وام عمره مفرده و عتبات عالیات  -5ماده 

ه عمره مفرده و عتبات عالیات یک نوبت وام به دانشجویان عازم ب

ریال برای همه مقاطع تحصیلی  000/000/7ضروری حداکثر به میزان 

 قابل پرداخت می باشد .  

وام ضروری المپیاد قرآنی ، فرهنگی و ورزشی ، امتحانات  -6ماده 

جامع علوم پایه و کارورزی و دانشجویان حادثه دیده و مبتال به بیماری 

 خاص  

ه دانشجویان واجد شرایط زیر ، عالوه بر وام ضروری ، تا دو برابر مبلغ ب

 ریال ( وام پرداخت می گردد .  000/000/5پایه وام ضروری ) 

نفرات اول تا سوم ) تیمی و انفرادی ( المپیادهای ورزشی دانشگاههای  -

 کشور  

گاههای نفرات اول تا سوم ) تیمی و انفرادی ( المپیادهای فرهنگی دانش -

 کشور 

نفرات اول تا سوم ) تیمی و انفرادی ( مسابقات ورزشی بین المللی و  -

 جهانی دانشجویی 

 نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی  دانشگاههای کشور -

 نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی  بین المللی -

 نفرات اول تا سوم امتحانات جامع علوم پایه و کارورزی  -

ا سوم ) تیمی و انفرادی ( المپیادهای پژوهشی دانشگاههای نفرات اول ت -

 کشور .

دانشجویان حادثه دیده در بالیای طبیعی ) سیل ، زلزله و ... ( که در یکی  -

از دانشگاهها مشغول به تحصیل بوده و خود یا خانواده آنها در زلزله 

 خسارت دیده باشند . 

 ت .دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفا -

 دانشجویان مبتال به بیماری های خاص و پرهزینه .  -

 سالمت بیمه -7ماده 

       می باشند یا درمان  سالمتدانشجویانی که فاقد دفترچه بیمه  -1

  اینترنتی سازمان بیمه سالمت به آدرس سامانهبا مراجعه به می توانند 

  (www.bimeasalamat.ir (  به صورت رایگان ثبت نام و از مزایای

 بیمه پایه بهره مند گردند . 

 بیمه حوادث تحصیلی   -8ماده 

به منظور حمایت از دانشجویانی که با حوادث غیر مترقبه مواجه می 

عاونت فرهنگی و شوند ، تمامی دانشجویان دانشگاه هر سال توسط م

دانشجویی بدون قید زمان و مکان تحت پوشش بیمه حوادث تحصیلی 

قرار می گیرند و در صورت بروز هر گونه حادثه می توانند مراتب را 

 جهت اقدامات بعدی به اداره رفاه و خدمات دانشجویی اطالع دهند . 

ه دانشجویان متأهل که در محل سکونت خانواد ودیعه مسکن : -9ماده 

نبوده و یا در خوابگاههای دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه 

     ارایه نمایند ودیعه مسکن به شرح ذیل پرداخت  دارای کد رهگیری

 می گردد :

ریال  000/000/90/- حرفه ایدکتری  –کارشناسی  –مقاطع کاردانی  -

و   ph.d، دکتری تخصصی  ناپیوسته و مقاطع تکمیلی ) کارشناسی ارشد

 ریال   000/000/120/-یاران تخصصی ( دست

به دانشجویان مقاطع کاردانی ، کارشناسی و دکترای حرفه ای  : 1تبصره 

و  12بعد از گذشت یک نیمسال از شروع تحصیل و داشتن حداقل معدل 



و کارشناسی ارشد ناپیوسته بالفاصله بعد  ph.dبه دستیاران تخصصی و  

 ی گردد . از شروع تحصیل ودیعه مسکن پرداخت م

در صورتی که زوجین دانشجو باشند به یک نفر ودیعه مسکن  : 2تبصره 

   تعلق می گیرد . 

به دانشجویانی که جدا از همسر زندگی می کنند ودیعه  : 3تبصره 

 مسکن تعلق نمی گیرد .

به دانشجویانی که بابت پیش پرداخت اجاره بها وجهی  : 4تبصره 

   کن تعلق نمی گیرد . پرداخت ننموده اند ، ودیعه مس

در زمان فراغت از تحصیل یا ترک منزل اجاره ای و یا به هر  : 6تبصره 

 دلیل دیگر مبلغ اعطایی تماماً به صندوق رفاه مسترد می گردد . 

دانشجویانی که ودیعه مسکن دریافت می نمایند ، می بایست  : 7تبصره 

به ارائه اجاره نامه جدید و بعد از اتمام تاریخ اعتبار اجاره نامه خود نسبت 

به اداره رفاه و خدمات دانشجویی دارای کد رهگیری یا تمدید شده 

 اقدام نمایند . 

 وام شهریه  -10ماده 

دانشجویانی که موظف به پرداخت شهریه می باشند می توانند از این 

بابت شهریه که وام استفاده نمایند . وام به حساب آموزش دانشگاه 

توضیح اینکه مبلغ این وام برای م می کند ، واریز می شود . دانشجو اعال

                    دانشجویان مقاطع دکتری و دستیاری در طول تحصیل کالً 

ریال می باشد که طی چهار مرحله ) ترم ( و مبلغ هر  000/000/200/-

 ریال قابل پرداخت می باشد .  000/000/50/-مرحله 

ت شهادت ، فوت ، از کار افتادگی همسر و یا دانشجویان زن که به عل

متارکه ، فرزند یا فرزندانشان را تحت تکفل دارند با ارائه اسناد و 

نیز  1-2-8-10مدارک قانونی می توانند از مزایای مذکور در مفاد ماده 

 بهره مند گردند . 

پانل های دانشجویی در  هالزم است دانشجویان در شروع ترم تحصیلی ب

ه و خوابگاهها توجه نموده و اطالعیه های صادر شده را مطالعه دانشگا

فرمایند تا آگاهی بیشتری از زمان و نحوه ثبت نام و مدارک الزم جهت 

 برخورداری از تسهیالت حاصل نمایند . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان گرامی می توانند در صورت داشتن هر گونه سوال همه 

ری به اداره رفاه و روزه به استثنای ایام تعطیل با مراجعه حضو

و  خدمات دانشجویی واقع در ستاد دانشگاه معاونت فرهنگی

 – 31937268با شماره تلفنهای  اقدام و یا دانشجویی

 تماس حاصل نمایند . 31937265

 

 

 

 

 

 

 

 
شت ، ردمان و آموزش زپشکی  وزارت بهدا

شتی ردمانی آرذبایجان رغبی دااگشنه علوم زپشکی   و خدمات بهدا
 و دانشجویی دااگشنه رهنگیمعاونت  ف 

 اداره رافه و خدمات دانشجویی 
 

 

 

 

 تسهیـالت دانشجـویـی انواعآشنـایـی بـا 
 

 صندوق رفاه دانشجویان و ضوابط و مقررات   
 

 دوره روزانه (دانشجویان ) ویژه 

 

 سایت صندوق رفاه دانشجویان

www.srd.ir 

 سایت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

www.umsu.ac.ir 


