
 

 
 

به منظور ایجاد تسهیالت در روند تحصیلی دانشجویان تاسیس شد. این سازمان در  1352صندوق رفاه دانشجویی در سال 

فعالیت صندوق رفاه دانشجویان وزارت  1366کرد، اما در سال ابتدا تحت نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی فعالیت می

علوم جدا شد. پس از تصویب اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان  بهداشت به طور کامل از صندوق رفاه دانشجویان وزارت

های توسط مجلس شورای اسالمـی، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت به عنوان یکی از سازمان 1371در سال 

ترین رسانی به دانشجویان عزیز است. یکی از مهموابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حال خدمت

 است. وام دانشجویی وزارت بهداشتتسهیالت این سازمان اعطای 

توانند از تسهیالتی که وزارت بهداشت دانشجویان عزیزی که در گروه پزشکی و پیراپزشکی مشغول به تحصیل هستند، می

ثبت نام وام توانند برای مند شوند. دانشجویان علوم پزشکی میبا همکاری صندوق رفاه دانشجویان در نظر گرفته بهره

با مراجعه به پایگاه اینترنتی صندوق رفاه دانشجویان وزارت  1402-1401دانشجویی وزارت بهداشت در سال تحصیلی 

 .روند ثبت نام را آغاز کنند www.srd.ir بهداشت به نشانی

 زمان ثبت نام وام دانشجویی وزارت بهداشت

هداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه وام دانشجویی استفاده دانشجویانی که مایلند از تسهیالت دانشجویی وزارت ب 

، تکمیل صندوق رفاه دانشجوییبایست ابتدا نوع وام مورد نظر خود را انتخاب کنند، سپس با مراجعه به سایت کنند، می

سازی مدارک وام مورد نظر خود را ثبت نام کنند. الزم به ذکر است که زمان ثبت نام وام دانشجویی کردن فرم و آماده

بهداشت  وزارت بهداشت نسبت به نوع وام متفاوت است. در جدول زیر مهلت ثبت نام انواع مختلف وام دانشجویی وزارت

 .ذکر شده است

 مهلت ثبت نام نوع وام

 1401دی ماه  30تا  وام تحصیلی

 1401دی ماه  15تا  وام ودیعه مسکن -وام ضروری 

وام  -وام فرزندآوری  -وام ازدواج 

 شهریه
 1401اسفند  5تا 

https://irantahsil.org/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c/


 

 
 

[caption id="attachment_130532" align="aligncenter" width="700"]

 [caption/]وام دانشجویی وزارت بهداشتزمان ثبت نام 

 شرایط وام دانشجویی وزارت بهداشت

توانند عالوه بر این مقاله، راهنمای دریافت وام در سایت صندوق های دانشجویی وزارت بهداشت میدانشجویان متقاضی وام

شود که شرایط ثبت نام وام دانشجویی رفاه را نیز مطالعه کنند تا روند ثبت نام آنان بدون مشکل طی شود. الزم است اضافه 

ی شرایط عمومی و شرایط اختصاصی وزارت بهداشت نسبت به هر یک از انواع وام متفاوت بوده و این شرایط به دو دسته

شوند. از جمله شوند. در ادامه انواع وام دانشجویی وزارت بهداشت همراه با شرایط اخذ هرکدام معرفی میهر وام تقسیم می

توان به شرایط پایین می 1402-1401 برای سال تحصیلی وزارت بهداشت رین شرایط عمومی اخذ وام دانشجوییتمهم

 اشاره کرد.



 

 
 

 داشتن صالحیت اخالقی و رعایت موازین دانشجویی ��

 داشتن اولویت مالی بنابر تشخیص دانشگاه علوم پزشکی ��

 تاعطای تعهد محضری با ضامن معتبر قبل از اخذ تسهیال ��

 نام در حداقل تعداد واحدهای مورد نیاز طبق مقررات آموزش داشنگاهثبت ��

 تواند در سنوات مجاز به تحصیل درخواست وام کندهر دانشجو فقط می ��

 وام تحصیلی

های دانشجویی وزارت بهداشت وام تحصیلی است. این وام به منظور تسهیل روند تحصیلی دانشجویانی که یکی از وام

به کمک مالی در زمان تحصیل دارند ایجاد شده است. تسهیالت این وام بصورت ماهیانه و در طول همان ترمی که احتیاج 

متقاضی ثبت نام کرده پرداخت خواهد شد. مبلغ وام دانشجویِی تحصیلی وزارت بهداشت نسبت به جرد یا متاهل بودن 

ین وام را دریافت کند برای مقاطع کاردانی، کارشناسی و تواند امتقاضی متفاوت است. تعداد دفعاتی که هر متقاضی می

ترم تحصیلی است. شرایط پرداخت وام  14ای در ترم و دکتری حرفه 8ترم، کارشناسی پیوسته در  4ارشد ناپیوسته در 

 تحصیِل دانشجویان وزارت بهداشت به شرح زیر است.

 برابر مقدار مصوب در نظر گرفته شده است 3مبلغ وام تحصیلی برای دانشجویان ممتاز و نمونه تا  ��

 ی گذشته باشدمتقاض تحصیل شروع از ترم یک باید ��

 کند نام ثبت بهداشت وزارت دانشجویی پورتال در باید متقاضی ��

 ( دانشجویی رفاه اداره سایت در هافرم قسمت از) دانشجویی رفاه اداره به محضری تعهد سند اعطای ��

ه رفاه مراجعه ادار به حساب افتتاح فرم دریافت برای) بهشتی شهید دانشگاه شعبه تجارت بانک حساب شماره اهدای ��

 شود(

 است الزامي متاهل متقاضیان برای شناسنامه دوم صفحه فتوكپی تحویل ��

 شودنمی پرداخت مهمان و ،انتقالی پرداز شهریه دکتری، مقطع متقاضیان به وام این ��



 

 
 

باشد. ماهه می 48صیلی دانشجویی وزارت بهداشت شش ماه پس از پایان تحصیل به صورت اقساط نحوه بازپرداخت وام تح

درصد بهره بازپرداخت دارد. در صورت پذیرش دانشجو در مقاطع باالتر، بازپرداخت وام به  4این وام بدون بهره نیست و 

  التحصیلی از مقطع جدید موكول خواهد شد.بعد از فارغ

 .روی لینک آبی رنگ کلیک کنید پرداخت وام دانشجوییات بیشتر درباره نحوه برای کسب اطالع

 وام مسكن

خانه دانشجویی وزارت بهداشت وام مسکن است که برای تسهیل در پرداخت اجارهیکی دیگر از تسهیالت صندوق رفاه 

دانشجویان در نظر گرفته شده است. وام مسكن فقط به متقاضیانی كه در محل سكونت خانواده نبوده، در خوابگاه سكونت 

تواند برای دفعاتی که متقاضی میشود. تعداد نامه رسمی همراه با كد رهگیري پرداخت مینداشته، و در صورت ارائه اجاره

بار،  4اخذ این وام درخواست دهد، مطابق با وام تحصیلی است. برای مقطع کاردانی، کارشناسی و ارشد ناپیوسته 

 .درصد همراه است 4بار است. بازپرداخت این وام هم با بهره  14ای بار و برای مقطع دکتری حرفه 8کارشناسی پیوسته 

 .مسکن به شرح زیر است شرایط ثبت نام وام

 باشد گذشته متقاضی تحصیل شروع از ترم یک باید ��

 قاضی باید در پورتال دانشجویی وزارت بهداشت ثبت نام کندمت ��

 (دانشجویی رفاه اداره سایت در هافرم قسمت از) دانشجویی رفاه اداره به محضری تعهد سند اعطای ��

 مراجعه رفاه اداره به حساب افتتاح فرم دریافت برای) بهشتی شهید دانشگاه شعبه تجارت بانک حساب شماره اهدای ��

 (شود

 رهگیری كد با همراه رسمی نامهاجاره بارگذاری ��

 وام ضروری

کنند. وام وام ضروری دانشجوی برای استفاده دانشجویانی در نظر گرفته شده است که حین تحصیل نیاز مبرم مالی پیدا می

دانشجویان ممتاز و نمونه حداكثر تا سه برابر سرانه مصوب است. این وام فقط یک بار به هر دانشجو تعلق ضروری براي 

  ترین شرایط اخذ وام ضروری به شرح زیر است.خواهد گرفت. مهم

   ارشد كارشناسی و كارشناسی دانشجویان براي تحصیل شروع از( تحصیلی ترم 2) ماه 12 گذشتن ��

 کند نام ثبت بهداشت وزارت دانشجویی پورتال در باید متقاضی ��

 ها در سایت اداره رفاه دانشجویی(اه دانشجویی )از قسمت فرمرف اداره به محضری تعهد سند اعطای ��

https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c/


 

 
 

 مراجعه رفاه اداره به حساب افتتاح فرم دریافت برای) بهشتی شهید دانشگاه شعبه تجارت بانک حساب شماره اهدای ��

 (شود

 گیرد نمی تعلق ضروری مهمان ، ،انتقالی پرداز شهریه دانشجویان به ��

 مختص دانشجویان دوره روزانه ��

 یک نوبت در طول تحصیل به واجدین شرایط اعطا می شود ��

 درصد 4دارای کارمزد  ��



 

 
 

[caption id="attachment_130533" align="aligncenter" width="700"]

 [caption/]بهداشتشرایط وام دانشجویی وزارت 

 وام ودیعه مسکن

كه وزارت بهداشت بودجه اختصاص یافته به وام ودیعه مسكن را کاهش داده است، در هر نیمسال تحصیلی به با توجه به این

متقاضی وام ودیعه مسكن تعلق خواهد گرفت. اضافه شود که وزارت بهداشت بودجه نیمسال دوم را مشخص نکرده  5حدود 

 ن محترم محدود بودن ظرفیت اعطای این وام را مدنظر داشته باشند.است. متقاضیا

ای یا دالیل دیگر که وام ودیعه مسكن مخصوص به دانشجویان متاهل است. در زمان فراغت از تحصیل یا ترک منزل اجاره

انشجویانی كه وام ودیعه کند، کل مبلغ اعطایی باید به صندوق رفاه بازگردانده شود. دشرایط مربوط به این وام را نقض می



 

 
 

نامه جدید خود را به اداره رفاه دانشجویی تحویل گیرند، موظف هستند در پایان هر سال تحصیلی اجارهمسكن دریافت می

های مجاز در اختیار داشتن وام گردد. تعداد ترمدهند، در غیر اینصورت کل مبلغ وام به صورت نقدی از ایشان مسترد می

ترم از زمان شروع تحصیل است. با اتمام  6ترم از زمان شروع تحصیل و دكتری  4دانشجویان ارشد  ودیعه مسكن، برای

بایست كل مبلغ را به صندوق رفاه مسترد گرداند؛ التحصیل نشده باشد، میاین زمان حتی اگر دانشجو هنوز بطور کامل فارغ

ترین شرایط شود. مهمشجوی خاطی برخورد میدر غیر اینصورت طبق مقررات و ضوابط آموزشی و انظباطی با دان

 اختصاصی اخذ وام دانشجویی ودیعه مسکن به شرح زیر است.

 ای که در محل سکونت خانواده یا خوابگاه اقامت ندارندمختص دانشجویان متاهل دوره روزانه ��

 فقط یک بار در طول تحصیل متقاضی پرداخت خواهد شد ��

  شودمی اعطا ایشان از نفر یک به وام ن،زوجی بودن دانشجو صورت در ��

 شوندنمی مسكن ودیعه وام دریافت شامل كنندمی زندگی خود همسر از جدا كه دانشجویانی ��

 اداره رفاه دانشجویی( سایت در هافرم قسمت از) دانشجویی رفاه اداره به محضری تعهد سند اعطای ��

 شناسنامه صفحات تمام از فتوکپی ��

 رهگیری كد با همراه معتبر نامهاجاره فتوکپی ��

 مراجعه رفاه اداره به حساب افتتاح فرم دریافت برای) بهشتی شهید دانشگاه شعبه تجارت بانک حساب شماره اهدای ��

 (شود

 درصد 4 کارمزد دارای ��

 وام شهریه

بهداشت است. شرایط های مصوب صندوق رفاه دانشجویی در گروه وامدانشجویی وزارت وام شهریه یکی از وام

 اختصاصی اخذ این وام به شرح زیر است.

 شودتسهیالت به شماره حسابی كه آموزش دانشگاه بابت شهریه دانشجو كتبا اعالم کرده واریز می ��

 در صورت تشخیص معاونت اولویت نیاز مالی داشتن ��

 تحویل سند تعهد محضری با ضامن معتبر پیش از دریافت وام ��



 

 
 

 وقت(نام و انتخاب واحد در حداقل تعداد واحد طبق قواعد آموزشی )احتساب متقاضی بعنوان دانشجوی تمامثبت  ��

 درصد كارمزد كسر خواهد شد 4از مبلغ وام شهریه میزان  ��

 تواند درخواست وام شهریه کندبه تحصیل می مجاز سنوات در فقط دانشجو تحصیلی مقطع هر در ��

[caption id="attachment_130534" align="aligncenter" width="700"]

 [caption/]مبلغ وام دانشجویی وزارت بهداشت

 مبلغ وام دانشجویی وزارت بهداشت



 

 
 

های تحصیلی و وزارت بهداشت نسبت به هر وام و وضعیت تاهل متقاضی متفاوت است. همچنین وام مبلغ وام دانشجویی

شوند. وام شهریه به تعداد سنوات مجاز و مستقیما به شماره حساب مسکن بصورت ماهیانه در طول هر ترم پرداخت می

 .وام دانشجویی وزارت بهداشت به شرح جدول زیر است شود. فهرست مبلغپرداخت شهریه دانشگاه واریز می

 مبلغ وام نوع وام

 تحصیلی
 هزار تمان 190مجرد: ماهیانه 

 هزار تومان 425متاهل: ماهیانه 

 مسکن
 هزار تومان 150مجرد: ماهیانه 

 هزار تومان 300متاهل: ماهیانه 

 ضروری

کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکتری 

 تومانمیلیون  1ای: حرفه

و  (Ph.D)دکتری تخصصی

میلیون و  1تخصص)دستیاری(: 

 هزار تومان 600

سفر عمره و عتبات عالیات: ا 

 میلیون تومان

 ودیعه مسکن

کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکتری 

هزار  100میلیون و  1ای: حرفه

هزار  850میلیون و  1تومان تا 

 تومان

ارشد ناپیوسته، دکتری 

و  (Ph.D)تخصصی

میلیون و  1ستیاری(: تخصص)د

میلیون و  2هزار تومان تا  500

 هزار تومان 500

 شهریه
 1کاردانی و کارشناسی ناپیوسته: 

 میلیون تومان

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c/


 

 
 

 600میلیون و  5کارشناسی پیوسته: 

 هزار تومان

 میلیون تومان 10ارشد ناپیوسته: 

 میلیون تومان 20دکتری: 

میلیون  20تخصصی دولتی )آزاد(: 

 تومان

  

 الزم برای ثبت نام وام دانشجویی وزارت بهداشت مدارك

های دانشجویی وزارت بهداشت انواع مختلفی دارند که هرکدام شرایط طور که باالتر در همین متن بررسی شد، وامهمان

وزارت بایست به سایت صندوق رفاه دانشجویی ها دانشجو میاخذ مربوط به خود را دارد. برای دریافت هرکدام از این وام

خواهد ثبت نام کند را مطالعه کند. برای دریافت هر بهداشت مراجعه کرده و شرایط و ضوابط مربوط به هر وامی که می

های دانشجویی وزارت وام، مدارک متفاوتی نیاز است که مختص ثبت نام همان وام است. برخی از مدارکی که بین تمام وام

  .شونداند، در ادامه معرفی میبهداشت مشترک

 فتوکپی کارت دانشجویی ��

 فتوکپی کارت شناسایی ملی دانشجو ��

 فتوکپی شناسنامه دانشجو ��

 اصل سند تعهد محضری ��

 های درخواست وام و تحویل آن به اداره رفاهتکمیل فرم ��

 .��روی لینک آبی رنگ کلیک کنید وام دانشجوییبرای مشاهده انواع ��

 اخبار وام دانشجویی وزارت بهداشت

 مزایای وام دانشجویی وزارت بهداشت��

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/


 

 
 

دانشجویان با داشتن تعهد محضری و طبق قوانین صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، همچنین انتخاب واحد در ترم 

 .ستان قادر خواهند بود از در ترم تابستان نیز از وام استفاده کنندتاب

در نظر  1401آذرماه سال  28الی  14از  (Ph.D) مهلت ثبت نام وام ضروری دستیاری و دانشجویان دکتری تخصصی

 .رسدها مهلت آن به پایان میگرفته شده و پیش از دیگر وام

مداد امام خمینی هستند، یا نیاز شدید مالی برای ادامه تحصیل دارند در اولویت بعضی از متقاضیانی که تحت حمایت کمیته ا

 .گیرندوام قرار می اخذ

هایی مختص برخی از رویدادها مانند سانحه رانندگی، بیماری و بالیای طبیعی و... در نظر وام صندوق رفاه دانشجویی

 .گرفته است

 خالصه مطلب

توانند با مراجعه به های پزشکی و پیراپزشکی میآغاز شده است. دانشجویان رشته شتثبت نام وام دانشجویی وزارت بهدا

سایت صندوق رفاه دانشجویی وزارت بهداشت و مطالعه ضوابط مربوط به هر وام برای احراز شرایط وام دانشجویی 

ست مبلغ وام دانشجویی وزارت تواند لیسازی مدارک دانشجو میوزارت بهداشت اقدام کنند. پس از احراز شرایط و آماده

بهداشت را مشاهده کرده و وام مورد نظر را انتخاب کند. تمامی مراحل ثبت نام و دریافت وام دانشجویی وزارت بهداشت از 

خانه وام مخصوص دریافت کنند که توانند برای پرداخت شهریه و اجارهگیرد. متقاضیان میطریق همین سایت صورت می

 .شودها پرداخت مییا در هر ترم به آن به صورت ماهیانه

 .کلیک کنید pdf برای دانلود مطالب این صفحه بصورت
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