
 

 
 

 

 + ورود به ساجد  1402دانشگاه آزاد  ییثبت نام وام دانشجو

 ۱نمیسال دوم از  بوده و برای آذر ماه ۱آبان الی  ۴نیم سال اول از  برای 1401-140 2ثبت نام وام دانشجویی دانشگاه آزاد

آغاز می شود، این وام ها که از سوی صندوق رفاه دانشجویی در انواع مختلفی اعم از مسکن، شهریه، ازدواج و ...    بهمن ماه

شود به دلیل بهره کم و اقساط بلند مدت    ارائه می sajed.iau.ir از طریق ثبت نام در سامانه ساجد دانشگاه آزاد به آدرس

 .متقاضیان زیادی دارد اما صرفا افرادی موفق به دریافت این وام ها می شوند که دانشگاه با درخواست آن ها موافقت نماید

 ممکن است در روند اداری دریافت وام دانشجویی یک سری مشکالت به وجود بیاید که ناشی از ناقص بودن مدارک و یا عدم 

مراجعه در زمان مناسب می باشد. در زمان بروز این مشکالت در صورتی که به پشتیبانی دانشگاه نیز دسترسی نداشتید،  

)فقط از طریق تلفن ثابت و بدون کد( با کارشناسان مرکز مشاوره ایران تحصیل   9099075307  کافی است با شماره

 .مایند و در صورت تمایل شما فرایند ثبت نام را انجام دهندتماس بگیرید تا در کمترین زمان مشکل تان را برطرف ن

[video width="854" height="480" mp4="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/11/ثبت -

 mp4"][/video].آزاد-دانشگاه-دانشجویی-وام-امن

 1402 -  1401زمان ثبت نام وام دانشجویی دانشگاه آزاد 

در شروع نیمسال اول و دوم تحصیلی هر دانشجو است. در این زمان    1402-1401دانشگاه آزاد   وام دانشجویی  زمان ثبت نام

 .ت نام وام اقدام کنندهای تعیین شده نسبت به ثب  دانشجویان قادر هستند در سایت

دانشجویان متقاضی دریافت وام دانشجویی وزارت علوم سال پیش قادر بودند تا آذرماه به سایت صندوق رفاه دانشجویی با  

زمان ثبت نام وام دانشجویی دانشگاه آزاد نیمسال اول  .مراجعه کرده و نسبت به ثبت نام وام اقدام کنند swf.ir آدرس اینترنتی

 .بهمن آغاز می شود 1آذر بوده اما برای نیمسال دوم از تاریخ  1تا  آبان 4از 

https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/
https://irantahsil.org/%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c/


 

 
 

 

 :اطالعیه ��

 .است بهمن 1تاریخ  زدانشگاه آزاد ا 1402-1401زمان ثبت نام وام دانشجویی نیمسال دوم 

  

  سامانه ساجد وام دانشجویی دانشگاه آزاد



 

 
 

الحسنه مهر ایران، رسالت، و ملی ایجاد شد،   های قرضای که بین دانشگاه آزاد اسالمی و بانک نامه این سامانه پس از تفاهم

انی که در این دانشگاه شاغل به تحصیل هستند، وام تحصیلی در نظر گرفت. تسهیالت وام در نظر گرفته  برای کلیه دانشجوی

شده، به گونه ای است که هر کدام از دانشجویان با توجه به مقاطع تحصیلی، قادر هستند شرایط مورد نظر سامانه را بررسی 

توانند در این سامانه درخواست داده و  ساجد را داشته باشند، می در صورتی که شرایط دریافت وام دانشجویی از سامانه .کنند

 .نسبت به دریافت وام اقدام کنند

ارائه می دانشجویی را  این سامانه به صورت غیرحضوری تمامی فرآیند ثبت نام وام  دانشجو نیازی به    به عبارتی  دهد و 

 .مراجعه حضوری برای دریافت وام به دانشگاه نیست

ر می توانید برخی از تسهیالت دانشجویی دانشگاه آزاد را که توسط این بانک ها اعطا می شود را مشاهده نمایید.  در جداول زی

)فقط از طریق    9099075307شماره    چنانچه خواستار دریافت اطالعات بیشتر می باشید، با مشاوران ما در ایران تحصیل به

  .شماره ثابت و بدون کد( تماس حاصل فرمایید

 ای تسهیالت دانشجویی دانشگاه آزاد از محل منابع بانک ملیاعط

 تعداد اقساط کارمزد مبلغ تسهیالت  مقاطع تحصیلی 

 ماه  60حداکثر  درصد  14 میلیون تومان 5 کاردانی

 ماه  60حداکثر  درصد  14 میلیون تومان 10 کارشناسی 

 ماه  60حداکثر  درصد  14 میلیون تومان 15 کارشناسی ارشد

 ماه  60حداکثر  درصد  14 میلیون تومان 40 دکتری

  

 تسهیالت اعطایی دانشگاه آزاد از منابع محل بانک رسالت و مهر ایران 

 کارمزد مبلغ تسهیالت  مقاطع تحصیلی 

 درصد  2درصد و بانک رسالت  3بانک مهر ایران  میلیون تومان 2.5 کاردانی

 درصد  2درصد و بانک رسالت  3بانک مهر ایران  میلیون تومان 7.5 کارشناسی 

 درصد  2درصد و بانک رسالت  3بانک مهر ایران  میلیون تومان 10 کارشناسی ارشد

 درصد  2درصد و بانک رسالت  3بانک مهر ایران  میلیون تومان 20 دکتری

  

   شرایط الزم برای ثبت نام وام دانشجویی دانشگاه آزاد چیست؟



 

 
 

ثبت نام وام دانشجویی آزاد تحت شرایط خاصی برای هر فرد دانشجو صورت می گیرد. در نتیجه، در صورتی که شرایط  

که شرایط و قوانین الزم برای  دقت داشته باشید   .ثبت نام وام دانشجویی دانشگاه آزاد را ندارید اقدامی برای ثبت نام انجام ندهید

از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای افراد متقاضی دریافت   1402  -  1401ثبت نام وام دانشجویی دانشگاه آزاد  

باید عرض کنیم که شرایط ضروری برای ثبت نام وام دانشجویی ساجد در قالب دو گروه   .وام دانشجویی آزاد تعیین شده است

در ادامه این مبحث شرایط کامل ثبت نام وام دانشجویی ساجد  .و همین طور شرایط عمومی تعریف شده است  شرایط آموزشی

 .تا با شرایط ثبت نام وام دانشجویی ساجد آشنایی الزم را پیدا کنید و اطالعاتی را در این رابطه به دست آورید ذکر خواهیم کرد

 

 .وارد لینک مربوطه شوید ثبت نام وام دانشجویی رای کسب اطالعات بیشتر در موردب�� 

  

https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C/


 

 
 

 ساجد شرایط آموزشی ثبت نام وام دانشجویی 



 

 
 

 



 

 
 

 :که بسیار هم مهم هستند، به شرح زیر می باشد سامانه ساجد شرایط آموزشی الزم برای ثبت نام وام دانشجویی

دقت داشته باشید که تا زمان خاصی می توانید از وام های مسکن و همین طور تحصیلی پرداختی توسط دانشگاه آزاد      

به این ترتیب که محدوده زمانی برای دریافت این وام ها در نظر گرفته شده است و در صورتی که پیمانه  .اسالمی استفاده کنید

 .وام اقدام بفرماییدشما پر شود دیگر نمی توانید برای دریافت 

در صورتی که دانشجوی دکتری تخصصی ناپیوسته دانشگاه آزاد هستید، می توانید به مدت هشت نیمسال تحصیلی برای      

 .دریافت وام تحصیلی و مسکن دانشگاه آزاد اقدام کنید

باید اشاره کنیم که تا مدت  اگر در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته آزاد و یا دکتری حرفه ای مشغول به تحصیل هستید،      

 .دوازده نیمسال تحصیلی می توانید برای دریافت این دو نوع وام تحصیلی اقدام کنید

در صورتی که دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسالمی هستید امکان دریافت وام تحصیلی و مسکن را برای       

 .مدت هشت نیمسال تحصیلی یا همان چهار سال را دارید

ر صورتی که در مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، کارشناسی ناپیوسته و همین طور کاردانی دانشگاه آزاد مشغول به د     

 .تحصیل هستید، می توانید برای دریافت وام دانشجویی تا مدت حداکثر چهار نیمسال تحصیلی برابر با دو سال اقدام بفرمایید

 .در طول دو نیمسال گذشته در دانشگاه آزاد مشروط شده باشد فرد متقاضی دریافت وام به هیچ وجه نباید     

دقت داشته باشید که دانشجویان جدیدالورود می توانند بدون توجه به معدل کسب شده خود در یک سال اول تحصیل      

 .)نیمسال اول و دوم( برای دریافت وام اقدامات الزم را انجام دهند

یلی مشروط شده اید و معدل الزم برای قبولی کسب نکرده اید، امکان دریافت  در صورتی که تنها در یک نیمسال تحص     

 .وام البته نصف مبلغ پیشنهادی به وسیله دانشگاه آزاد را دارید

  

 . بر روی لینک مربوطه کلیک کنید ،ثبت نام وام دانشجویی علمی کاربردی جهت اطالع از شرایط     

  

 :شرایط عمومی ثبت نام وام دانشجویی ساجد 

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%d8%af%db%8c/


 

 
 

  .ته حاضر با ذکر شرایط عمومی الزم برای ثبت نام وام دانشجویی دانشگاه آزاد آشنا خواهید شددر این قسمت از نوش

ارائه تسهیالت فقط برای دانشجویان فعال و در طول هر دوره یا مقطع تحصیلی صرفا در یک رشته و تنها یک بار      

است پذیر   .امكان 

نشده        مشروط  قبل  نیمسال  دو  در  باید  متقاضی   .باشددانشجوی 

است      الزامی  عامل  بانک  به  ارائه  جهت  تحصیل  به  اشتغال   .گواهی 

شوند و میهمانی ایشان تداوم می یابد و یا دانشجویانی که بر اساس   دانشجویانی که پس از دریافت تسهیالت میهمان می     

تسهیالت توسط واحد های مبداء  یابند؛ میزان بستانکاری ایشان در خصوص این    ضوابط و مقررات به واحد دیگری انتقال می

گردد واریز  مقصد  های  واحد  حساب   .به 

امکان معرفی و تشكیل پرونده دانشجویان در هر نقطه کشور جهت دریافت تسهیالت و بازپرداخت اقساط نیز میسر می       

 .باشد

معدل        است  14داشتن  ضروری  دانشجویان  برای  وام  درخواست  ارائه  زمان   .در 

تحصی      به  باشد اشتغال  داشته  مجاز  تحصیلی  سنوات  در  دانشجویان   .ل 

 .عدم تامین شهریه یا بورسیه توسط سازمان ها و نهاد های دولتی و غیردولتی برای دانشجویان شاغل     

  

 :شرایط اختصاصی ثبت نام وام دانشجویی ساجد

از سامانه ساجد آشنا خواهید شد. الزم  در این بخش از مقاله نیز با شرایط اختصاصی مورد نیاز برای دریافت وام دانشجویی  

 .به ذکر است که برخورداری از این شرایط الزامیست

گردد      می  واریز  دانشجویان  شهریه  حساب  به  فقط  دانشجویان  به  شده  ارائه   .تسهیالت 

گیرد      می  صورت  مربوطه  مراحل  طی  و  سامانه  در  نام  ثبت  زمان  بندی  اولویت  براساس  تسهیالت   .ارائه 

ام در سامانه دال بر دریافت تسهیالت دانشجویان نمی باشد و نظارت و تایید مراحل پرداخت براساس مستندات  ثبت ن     

پذیرد می  صورت  صندوق  و  دانشجو  تحصیل  محل  دانشگاه  تایید   .مورد 

می  رعایت قوانین و مقررات صندوق در خصوص وام شهریه كه در این شیوه نامه پیش بینی نشده، برای دانشجو الزا     

 .است

فهرست تایید شده متقاضیان وام شهریه در هر نیمسال تحصیلی از طریق صندوق برای پرداخت به بانک ارسال می       

 .شود

کلیه متقاضیان استفاده از تسهیالت و ضامن / ضامنین مطابق دستور العمل بانک مرکزی اگر دارای مطالبات غیر      

یا چک برگشتی در سیستم بانکی باشند، امكان دریافت تسهیالت را   جاری )سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول( و



 

 
 

داشت  .نخواهند 

التحصیلی، انصراف و... دانشجویان    پرداخت هر گونه اضافه واریزی تسهیالت اعطایی به حساب شهریه تا زمان فارغ     

 .امكان پذیر نیست

و        ایران  مهر  الحسنه  قرض  های  بانك  از  تسهیالت  كنندگان  التحصیلی  دریافت  فارغ  در صورت  توانند  می  رسالت 

نمایند دریافت  را  و...  دانشنامه  موقت،   .گواهینامه 

مبلغ تسهیالت می بایست براساس سنوات و ترم های باقیمانده از تحصیل تعیین گردد. )ثبت نام در حداقل تعداد واحد       

آموزشی( مقررات  طبق  تحصیلی   .های 

تس     اعطای  در  دانشگاهی  های  اولویتواحد  متقاضیان،  به  نمایند  هیالت  می  رعایت  را  زیر   :های 

 .باشندمتقاضیانی که نسبت به سایر دانشجویان دارای بیشترین میزان بدهی شهریه، می     

دانشجویانی که از سایر تسهیالت اعطایی صندوق رفاه )وام بانك ملی، وزارت علوم و...( استفاده نکرده باشند در الویت       

 .یالت می باشنددریافت تسه

 .دانشجویان داراي اقساط معوق به صندوق رفاه دانشجویان نباشند     

  

 :اطالعیه ��

 .مبالغ وام های اعطایی در دانشگاه آزاد به دانشجویان بر اساس مقطع تحصیلی با یکدیگر متفاوت هستند

 1402 - 1401مدارک مورد نیاز برای ثبت نام وام دانشجویی دانشگاه آزاد 

مدارکی که در صورت   .دقت داشته باشید که برای ثبت نام وام دانشجویی آزاد به تهیه و آماده سازی مدارکی هم نیاز دارید

عدم وجود، به هیچ وجه امکان ثبت نام را جهت دریافت وام دانشجویی دانشگاه آزاد و تکمیل فرم وام دانشجویی دانشگاه آزاد  

 زم برای ثبت نام وام دانشجویی ساجد جهت تکمیل فرم وام دانشجویی دانشگاه آزاد دارید؟ آیا اطالعی از مدارک ال .را ندارید

در صورت نیاز به اطالع از مدارک الزم برای ثبت نام وام دانشجویی دانشگاه آزاد و تکمیل فرم وام دانشجویی دانشگاه آزاد 

تیم مشاوره ما می توانند شما را از مدارک   .اییدمی توانید با مشاوران حاضر در مجموعه ایران تحصیل تماس حاصل فرم

البته دقت داشته باشید که برخی از مدارک مورد نیاز برای ثبت نام  .مورد نیاز برای دریافت وام دانشجویی آزاد مطلع کنند

دریافتی با یکدیگر جهت دریافت انواع وام دانشجویی دانشگاه آزاد و تکمیل فرم وام دانشجویی دانشگاه آزاد بسته به نوع وام  

 .متفاوت هستند که باید به طور دقیق از آن ها مطلع شوید



 

 
 

 

  

 1402 - 1401نشگاه آزاد راهنمای تصویری ثبت نام وام دانشجویی دا

برای ثبت نام وام دانشجویی دانشگاه آزاد باید فرایند ثبت نام را به طور کامل طی نمایید. در ادامه راهنمای گام به گام اسم  

  .نویسی جهت دریافت وام دانشجویی را دار اختیارتان قرار خواهیم داد

 .مراجعه کنید و مطابق تصویر زیر روی گزینه ثبت نام دانشجویان کلیک کنیدSajed.iau.ir  ابتدا به سامانه ساجد    

http://sajed.iau.ir/


 

 
 

 

 .ی” و “شماره دانشجویی” را وارد کنید و در نهایت گزینه “جستجو دانشجو” را انتخاب نماییددر این مرحله “کد مل    



 

 
 

 

وارد کرده و پس از ثبت نهایی گزینه “تایید اطالعات و ادامه” را انتخاب اطالعات درخواستی مربوط به هر کادر را     

 .نمایید



 

 
 

 

  



 

 
 

لی خود را بارگذاری کنید و در آخر با انتخاب گزینه “تایید” به صفحه اصلی  در این مرحله می توانید عکس پرسن    

 .سامانه منتقل شوید

 

  



 

 
 

  .د ملی خود را درج نموده و گزینه ورود را انتخاب کنیددر گام بعد باید ک    

 

  

 .برای ارسال رمز موقت شماره تلفن همراه خود را وارد کنید و و گزینه “ارسال” را انختاب نمایید    



 

 
 

 

کدی که به شماره تلفن شما ارسال شده را در کادر مربوط به رمز موقت وارد نمایید و عبارت “بررسی” را انتخاب      

 .کنید



 

 
 

 

کاراکتر دارد را تعریف کنید و پس از آن بر روی گزینه بررسی کلیک   6در این مرحله باید رمز عبوری که حداقل     

  .کنید



 

 
 

 

رمز عبور شما با موفقیت در سامانه ثبت شده است و جهت وارد شدن به صفحه مد نظر، گزینه “انتقال به صفحه     

 .ورود” را انتخاب نمایید



 

 
 

 

کد ملی و انتخاب “ورود” را وارد کنند    داوطلبانی که از قبل برای ثبت نام اقدام کرده اند، برای ورود به سامانه، باید    

 .تا به مرحله بعد بروند



 

 
 

 

 .رمز عبوری که از قبل تعریف کرده اید را در کادر مربوطه وارد کنید و سپس گزینه “ورود” را انتخاب نمایید    



 

 
 

 

  .در این گام، بخش “درخواست وام دانشجویی” را انتخاب کنید تا درخواست شما ثبت شود    



 

 
 

 

  .در این مرحله می تواند با انتخاب آیکون های سبز رنگ، نوع وام مورد نظر خود را انتخاب کنید    



 

 
 

 

نسبت به تکمیل درخواست    بعد از طی کردن مراحل ذکر شده، می توانید با انتخاب گزینه “لیست وام دانشجویی”    

 .اقدام کنید  خود

  

 معرفی انواع وام دانشجویی دانشگاه آزاد

باید عرض کنیم  .ط دانشگاه آزاد برای هر فرد دانشجو کامالً ضروری به نظر می رسداطالع از انواع وام های اعطایی توس

توجه  .که وام های پرداختی در این دانشگاه در سه دسته میان مدت، کوتاه مدت و همین طور بلند مدت تقسیم بندی می شوند



 

 
 

دامه با ذکر توضیحاتی هر چند مختصر در در ا .کنید که بازپرداخت این وام ها بر اساس مدت آن با یکدیگر متفاوت است

 .رابطه با هر یک از این وام ها در خدمت شما دوستان و یاران همیشه همراه هستیم

  وام های بلند مدت دانشگاه آزاد

مبالغ وام های بلند مدت پرداخت شده به وسیله دانشگاه آزاد اسالمی به طور معمول از طریق منابع وزارت علوم و همین طور  

دانشجویانی که امکان پرداخت اقساط خود را در طول دوران تحصیل در دانشگاه آزاد ندارند  .منابع داخلی تأمین می گردند

دقت داشته باشید که بعد از فراغت از تحصیل   .مدت دانشگاه آزاد اقداماتی را انجام دهند می توانند برای دریافت وام های بلند

 .از دانشگاه آزاد می توانید برای بازپرداخت وام بلند مدت خود اقدام کنید

 وام های میان مدت دانشگاه آزاد

رداخت وام دریافتی خود از دانشگاه آزاد اسالمی  وام های میان مدت را معموالً دانشجویانی می توانید دریافت کنند که برای بازپ

وام های میان مدت به وسیله بیمه دانشجویان واحدها و همین طور شعب  .مشکل دارند و توانایی بازپرداخت آن را ندارند

صیل صندوق رفاه پرداخت می شوند. مدت بازپرداخت وام های میان مدت تا زمانی است که فرد هنوز از دانشگاه فارغ التح

شایان ذکر است که به جز وام های ذکر شده در باال وام های دیگری هم به دانشجویان دانشگاه آزاد داده می شود   .نشده است

 .که از میان آن ها می توان به وام ضروری، ازدواج و اجاره اشاره کرد

  وام های کوتاه مدت دانشگاه آزاد

تند و الزاماً باید تا زمانی که فرد هنوز مشغول به تحصیل در دانشگاه  وام های کوتاه مدت به صورت سه الی شش ماهه هس

 .آزاد است تسویه شوند



 

 
 

 

 1402 - 1401مبلغ وام دانشجویی دانشگاه آزاد در سال تحصیلی 

وام  هر ساله میزان مبلغ وام دانشجویی دانشگاه آزاد، از سوی صندوق رفاه دانشگاه اعالم می شود. وام دانشجویی شامل  

  .شهریه دانشگاه آزاد، وام ودیعه مسکن، وام دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد، وام ضروری، وام تحصیلی دانشجویان است

وام دانشجویی دانشگاه آزاد در مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته   مبلغ  1402  -  1401در سال تحصیلی   •

میلیون تومان   ۳هزار تومان، برای مقطع کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته و دکترای حرفه ای    ۵۰۰میلیون و    ۲

 .باشد هزار تومان می ۵۰۰میلیون و  ۶است و وام تحصیلی دکترای تخصصی پیوسته و ناپیوسته 

عالوه بر این وام تحصیلی دانشجویان متأهل دو برابر شده و چنانچه زوجین هر دو دانشجو باشند، به یک نفر این   •

 .وام تحصیلی تعلق خواهد گرفت



 

 
 

هزار تومان، مقطع کارشناسی    ۵۰۰میلیون و    ۱وام شهریه دانشجویان مقطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته   •

میلیون تومان و برای دانشجویان دکترای تخصصی پیوسته و ناپیوسته    ۳ای    ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکترای حرفه

 .هزار تومان خواهد بود ۵۰۰میلیون و  ۶

 شجویی از دانشگاه آزاد چقدر زمان می برد؟ دریافت وام دان

اگر به دنبال اطالع از  .دانشگاه آزاد اسالمی هر ساله زمانی را برای ثبت نام وام دانشجویی خدمت دانشجویان اعالم می کند

ایران  زمان اختصاص داده شده برای ثبت نام دانشجویان جهت دریافت وام هستید، می توانید با مشاوران حاضر در مجموعه 

  .تحصیل در این رابطه تماس حاصل فرمایید تا بدین ترتیب اطالعات الزم را در این رابطه در اختیار شما قرار دهند

 . بر روی لینک کلیک نمایید ثبت نام وام دانشجویی برای اطالع از نحوه

 مشاوره دریافت وام دانشجویی دانشگاه آزاد 

همانگونه که اشاره شد، وام های دانشجویی دانشگاه آزاد تحت شرایط خاصی به دانشجویان تعلفپق می گیرد. افراد داوطلب با 

یط آموزشی و عمومی دریافت وام مطلع شوند. همچنین این وام ها به صورت وام  مراجعه به سایت ساجد می توانند از شزا

  .کواته مدت، میان مدت و بلند مدت تعریف شده اند که ثبت نام برای هر کدام از این وام ها شرایط ویژه ای دارد

ی آزاد، می توانید با مشاوران برای کسب اطالع بیشتر و در صورت داشتن هر گونه پرسشی در رابطه با ثبت نام وام دانشجوی 

مشاوران ما می توانند شما را از جزئیات مربوط به ثبت نام جهت   .حاضر در مجموعه ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید

 .دریافت انواع وام های ارائه شده در دانشگاه آزاد اسالمی به طور دقیق و کامل آشنا کنند

  انشگاه آزادجدیدترین اخبار پیرامونی وام دانشجویی د

 1402-1401افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن دانشگاه آزاد 

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت  مبلغ وام ودیعه مسکن متاهلی در تهران، کالن شهرها و سایر شهرها افزایش یافت.

میلیون  ۲۶کالن شهرها از میلیون تومان، در  ۳۵میلیون و نیم به  ۳۲علوم گفت: وام ودیعه مسکن متاهلی در شهر تهران از 

میلیون تومان افزایش یافت. رئیس صندوق    ۲۵و نیم میلیون تومان به    ۱۹میلیون تومان و در سایر شهرها از    ۳۰تومان به  

 .رفاه دانشجویان افزود: منظور از کالن شهرها، مشهد مقدس، تبریز، قم، کرج اصفهان، کرمانشاه، شیراز و اهواز هستند

 اه آزاد / وام کمک وسایل آموزشی وام ضروری دانشگ 

ها نبود، کمترین وام    شود که قبالً در وام   وسایل آموزشی ارائه می  وام کمک نام با امسال در قالب وام ضروری دانشگاه آزاد

 .هزار افزایش یافت ۵۰۰میلیون و   ۶هزار تومان بود که به  ۶۰۰میلیون و  ۲ضروری 

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c/


 

 
 

 

 :اطالعیه ��

مراجعه  sajed.iau.ir توانید به آدرس اینترنتیبرای ورود به سامانه جامع دانشگاه آزاد )ساجد( و ثبت نام وام دانشجویی می

 .کنید

 خالصه مطلب

معموال دانشجویان برای هزینه تحصیل و یا شهریه دانشگاه نیاز به کمک هزینه تحصیلی دارند به همین سبب دانشگاه آزاد 

برای کلیه دانشجویان خود وامی در نظر گرفته است که این وام به صورت ودیعه مسکن، شهریه و تحصیل است. تمامی  



 

 
 

مراجعه کرده و پس   sajed.iau.ir به سامانه ساجد به آدرس  ثبت نام وام دانشجویی دانشگاه آزاد  توانند برای  دانشجویان می

 .از بررسی شرایط نسبت به ثبت نام اقدام کنند

باید اشاره کرد که در سال تحصیلی   افزایش خواهد داشت و   1402  -  1401همچنین  این وام ها نسبت به سال قبل  میزان 

می توانند با ورود به سامانه ساجد از جزئیات مربوط به مبلغ هر کدام از وام ها مطلع شوند. در مطالب باال به داوطلبان  

توانید    ایم که با مراجعه و مطالعه این بخش به راحتی می   صورت تصویری مراحل ثبت نام و نحوه دریافت وام را ذکر کرده

ه سوالی در ارتباط با مطالب این مقاله دارید، می توانید با مشاوران مجرب ما  برای دریافت وام دانشجویی اقدام کنید. چنانچ

  .در آکادمی ایران تحصیل ارتباط برقرار کنید تا اطالعات تکمیلی را دریافت نمایید

  

 


