
 

 

 

 نوبت 4در  ریال 000/000/160 تا مبلغ ارشد دوره

 نوبت 8در  ریال 000/000/200 تا مبلغ  دکتری دوره
 

به دانشجویان غیر شهرریه رهرداو ب بهه :وام ازدواج
شرط عقد رسمی در دبران تحصیل ب حداکثر تا یکسها  

 . بعد او تاریخ عقد داده میشود

 ریال000/000/250  مبلغ وام ازدواج :

 

: در صورت تولد فروند در ومان تسهیالت تولد فرزند

 .میشود داده ریال  000/000/06  مبلغتحصیل 
 

 است سایت های مورد نیاز شما عزیزان به شرح ذیل 

 www.eskan.iums.ac.ir:  ثبت نام خوابگاه

 www.food.iums.ac.ir: رزرو غذا

 انشجویید پرتال دانشجویان جهت ثبت نام وام های
http://portal.srd.ir 

  www.bimesalamat.ir:ثبت نام بیمه سالمت 

     www.iums.ac.ir: سایت دانشگاه

http://fnm.iums.ac.ir  دانشکده سایت  :  
 

درسایت ب فرم های مربوطه  ضمناً کلیه آیین نامه ها ی رفاهی  

دانشکده در قسمت معابنت دانشجویی ب فرهنگی قرار داده 

 شده است . 

 موفق باشید 

 1401ماه برمن 
 

 

 خوابگاه :   -1
دانشجویان روزانه شهرستانی پذیرفته شده مقطع کارشناسی و  

  استفاده نمایند خوابگاه مجردی می توانند ارشد از امکانات
 بیمه دانشجویی:  -2

 . کلیه دانشجویان تحت پوشش بیمه حوادث میباشند

 انواع وام: -3

 وام تحصیلی: 
 وام تحصیلی دانشجویان روزانه  

 ریال 000/500/5 انهماهیمجرد 

  ریال10/  000/000 ماهیانه متاهل 

به  حق اوالد  ریال 000/4/ 000000به ازای هر فرزند 

 می گیرد.    تعلق  دانشجویان مرد متاهل

 وام ضروری:

   ریال  000/25/ 000حداکثر مبلغ  کارشناسی و ارشد 

 ریال    000/000/40 حداکثرمبلغPhDدکتری تخصصی  

 ریال  000/30/ 000حج و عتبات عالیات   

 وام ودیعه مسکن: 

 ارشد ،دکترای تخصصی  ،کارشناسیدانشجویان 

 ریال000/700/ 000

 وام شهریه: 
 مختص دانشجویان شهریه پرداز است 

 نوبت 8در ریال 000/000/100تا مبلغ  کارشناسی دوره

 
 

 بسمه تعالي 

 
 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 دانشکده پرستاري و مامائي 

دانشجویان  رفاه  صندوق  نامه  آیین    خالصه 

 جهت دانشجویان ورودي جدید 

 شرایط دریافت وام تحصیلی و ضروری: 
 شاغل ب بورسیه نباشد   -

 ب ثبت در ررتا  صندبق رفاه  داشتن سند تعرد محضری  -

 داشتن تجارت کارت جوان  شعبه میالد نور ترران   -

سا  او نیمجرت دریافت بام ضربری می بایست  یک      -

 تحصیل  دانشجو گذشته باشد

قبلی  - مقطع  موکو   مجوو  یا  حساب  تسویه  داشتن 

 جرت دانشجویان ارشد ب دکتری

 تعداد دفعات دریافت وام ضروری: 
 نوبت   2کارشناسی ب دکتری تخصصی :  

 نوبت 1ارشد : 

 : ودیعه مسکندریافت وام و مدارک شرایط 
 ( معتبرضامن  2با ) داشتن سند تعرد محضری  -

 داشتن تجارت کارت جوان  شعبه میالد نور ترران   -

 تصویر شناسنامه ب کارت ملی وبجین -

 تصویر عقدنامه ب اجاره نامه دارای کد رهگیری -

 درخواست بام تکمیل فرم -

http://www.food.iums.ac.ir/
http://fnm.iums.ac.irسایت/

