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: باشد ح ذيل ميشاخصهاي تاثير گذار در تعيين اعتبار وام تحصيلي مراكز آموزش عالي به شر

آمــوزش موسســه پــژوهش و برنامــه ريــزي دريــافتي از اطالعــاتبــر اســاس :وام تحصــيليمشــمولآمــار دانشــجويان -1
)دانشجويان روزانه شاغل به تحصيل در دانشگاههاي دولتي(عالي

)نقدپردازي اجاره بهاي خوابگاههاميزان(مشاركت دانشگاه در حصول درآمد اختصاصي صندوقضريب -2
صـندوق ثبـت شـده انـد بـه ظرفيـت       كه در سامانه خوابگاهي از خوابگاه مندبهرهدانشجويانتعدادنسبتبيانگرريب ض-3

)باشدابسته به وزارت آموزش و پرورش مياين ضريب تنها ويژه آموزشكده هاي فني و حرفه اي و(هر مركزخوابگاهي 
در نظر گرفته با يكو برابر آنملكي و وقفي مي باشند به ميزان حداكثرمراكزي كه فاقد خوابگاه هاي مذكور براي ضرايب :تبصره
.ميشود

��:وام  �
:باشد به شرح ذيل ميعاليشاخصهاي تاثير گذار در تعيين اعتبار وام مسكن مراكز آموزش 

دانشجويان (زش عاليبر اساس اطالعات دريافتي از موسسه پژوهش و برنامه ريزي آمو:آمار دانشجويان مشمول وام مسكن-1
)روزانه شاغل به تحصيل در دانشگاههاي دولتي

)ميزان نقدپردازي اجاره بهاي خوابگاهها(مشاركت دانشگاه در حصول درآمد اختصاصي صندوقضريب-2
نسبت تعداد دانشجويان بهره مند از خوابگاه كه در سامانه خوابگاهي صـندوق ثبـت شـده انـد بـه ظرفيـت       بيانگرضريب -3

)باشدابسته به وزارت آموزش و پرورش مياين ضريب تنها ويژه آموزشكده هاي فني و حرفه اي و(خوابگاهي هر مركز
وام مسكن مندي ازبراي بهرهبيشتري متقاضيانر،كمتمراكز داراي پوشش خوابگاهي از آنجا كه:ضريب پوشش خوابگاهي -4

دانشـجويان  آمـار  توزيع اعتبار وام مسكن به نسبت بمنظور ضريب اين داشته و در نتيجه اعتبار بيشتري براي اين وام نياز دارند، 
مراكـز فاقـد   هي بر اين اساس ضريب پوشـش خوابگـا  .تدوين گرديد،هر مركز) ملكي و وقفي(ي خوابگاههاي دولتفاقدروزانه 

.در نظر گرفته شده استيك مقدار و برابر با حداكثر خوابگاه دولتي 
مراكزي كه فاقد خوابگاه هاي ملكي و وقفي مي باشند به ميزان حداكثر آن و برابر با يك در نظر گرفته مذكور براي ضرايب :تبصره
.ميشود



:���� �� ��ز� وام ����
:باشد مراكز آموزش عالي به شرح ذيل ميشهريهاعتبار وام شاخصهاي تاثير گذار در تعيين

به تفكيك مقـاطع  دريافتي از موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالياطالعات بر اساس:شهريه پردازآمار دانشجويان-1
تحصيلي

يك از مقاطع تحصيليشهريه هر وامميزان -2

ضريب مقطع به شـرح ذيـل در   ،طع تحصيالت تكميلياه تحصيل در مقبه منظور حمايت از دانشجويان شاغل ب:ضريب مقطع-3
:توزيع اعتبار وام شهريه مراكز اعمال گرديده است

1ضريب : مقاطع كارداني و كارشناسي-
2ضريب : طع كارشناسي ارشد و دكتري حرفه ايامق-
3ضريب : مقطع دكتري تخصصي-


