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ایران کنفرانس

نرخ وام مسكن و اجارهبهاي خوابگاههاي دانشجويي اعلام شد  
  

قائم مقام رييس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از  اختصاص وام مسكن به دانشجويان ساكن
در خوابگاههاي غير دولتي داراي مجوز از  صندوق رفاه دانشجويان براي نخستين بار خبر داد.

  

 افزود: پرداخت وام مسكن بهگودرزي در گفتوگو با خبرنگار «دانشگاهي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،
دانشجويان مشروط به اسكان آنها در خوابگاههاي  غير دولتي داراي مجوز از صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم

است.

  

به گفته وي نرخ اجارهبهاي خوابگاههاي غير دولتي نيز با نظارت دانشگاه و  تعاوني خوابگاهداران غير دولتي و با تاييد
صندوق رفاه دانشجويان وزارت  علوم تعيين ميشود كه در اين ميان با توجه به مكان و كيفيت، هزينه  خوابگاهها

متفاوت خواهد بود.

ميزان وام مسكن خوابگاههاي دولتي و غيردولتي  
  

وي در خصوص ميزان وام مسكن تصريح كرد: بر اين اساس وام مسكن دانشجويان  مجردي كه در خوابگاههاي غير
دولتي ساكن هستند 100 هزار تومان و براي  متاهلين شهر تهران تا 300 هزار تومان،كلان شهرها تا 180 هزار تومان و

ساير  شهرها نيز تا 150 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

  

وي در خصوص هزينه اجارهبهاي خوابگاههاي دولتي دانشگاهها نيز گفت: نرخ  اجارهبهاي اين خوابگاهها نيز به صورت
ميانگين ماهيانه 20 هزار تومان  خواهد بود.

  

وي افزود: همچنين 10 درصد كل دانشجويان خوابگاههاي دولتي هر دانشگاه با  تاييد معاونت دانشجويي ميتواند از
وام خوابگاهي استفاده كنند و بعد از  اتمام تحصيل هزينه آنرا بپردازند.
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قائم مقام رييس صندوق رفاه دانشجويان همچنين اعلام كرد: همچنين به  دانشجويان ساكن در خوابگاههاي غير
دولتي نيز از امسال يارانه تغذيه پرداخت  ميشود و دانشجويان روزانه ساكن در خوابگاههاي غير دولتي ميتوانند از 

يارانه شام، ناهار و صبحانه كه به دانشگاه پرداخت ميشود، بهرهمند شوند.
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