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 بورسیه تحصیلی 

غیر انتفاعی( به یک تا دو نفر از پذیرفته  –موسسه آموزش عالی علوم شناختی )غیر دولتی 
به شرط سهمیه قبولی آزاد در آزمون  کارشناسی ارشدشدگان رتبه های اول تا دهم آزمون 

ها، سراسری و دریافت نکردن کمک شهریه و با بورسیه تحصیلی از سوی سایر نهادها و سازمان
بورس تحصیلی )معافیت کامل از پرداخت  0411-0410صیل در موسسه در سال جهت ادامه تح

 .شهریه( اعطا می کند
 

 روش پرداخت شهریه:

برخط و از طریق سامانه آموزشی  یکجا و  پرداخت شهریه های ثابت و متغیر فقط به صورت  
پذیرفته چک و یا سفته قسطی،  . پرداخت شهریه به صورت نقدی،استموسسه امکان پذیر 

 نمی شود.
 

 روش دریافت وام شهریه 
 

دانشجویان موسسه آموزش عالی علوم شناختی در صورت نیاز به دریافت وام برای پرداخت 
شهریه ثابت و متغیر خود می توانند از دو طریق صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و 

از تسهیالت وام شهریه فناوری و یا بانک قرض الحسنه مهر ایران جهت استفاده 
 .اقدام کنند  دانشجویی

روش ثبت درخواست و دریافت وام شهریه از صندوق رفاه دانشجویان پس از صدور و ابالغ دستور 
 .رفاه اعالم خواهد شد  العمل های جدید و در دست تهیه صندوق

 )ریال( مبلغ شهریه

 11،،73،،00  ثابت

 4،4،4،،،4 هر واحد نظری
 ،13،،34،، هر واحد عملی

 10،334،،04 هر واحد پایان نامه
 47،111،،0 نظری -هر واحد پیش نیاز 
 ،0،004،73 عملی  –هر واحد پیش نیاز 



قرض در روش دوم, و بر اساس توافقنامه بین موسسه آموزش عالی علوم شناختی و بانک 
الحسنه مهر ایران، دانشجویان موسسه می توانند با مراجعه به هر یک از شعب بانک قرض 

 ۴الحسنه مهر ایران )ترجیحا شعبه بومهن( برای دریافت وام شهریه طبق شرایط بانک )با سود 
 .درصد( اقدام کنند

دانشجویان برای  امکان پرداخت شهریه تحصیلی را بصورت اقساط ماهانه در این روش موسسه 
کاال ” این تفاهمنامه با هدف حمایت از دانشجویان و در قالب طرح   خود فراهم ساخته است.

 .ماهه با بانک قرض الحسنه مهر ایران امضا شده است 04و یا  0یا  ۶  اقساط با ” کارت مهر ایران
 

رداخت انشجویان متقاضی دریافت تسهیالت مالی از بانک قرض الحسنه مهر ایران برای پد
قسطی شهریه تحصیلی خود، در صورت نیاز به راهنمایی در باره گشایش حساب نزد بانک می 

 .ساعته پاسخگویی بانک تماس بگیرند 4۴مرکز  140۴744توانند با شماره تلفن 

بنا بر اطالع بانک قرض الحسنه مهر ایران، دانشجویان موسسه آموزش عالی علوم شناختی پس 
اداره   طریق همراه بانک بصورت غیر حضوری و بعد ازدریافت کارت توسطاز گشایش حساب از 

کاال ” اعالم شده از سوی دانشجو می توانند برای دریافت تسهیالت در قالب  پست به نشانی 
 .به هر یک از شعبه های بانک در سراسر کشور مراجعه کنند” کارت

مکاری با بانک قرض الحسنه مهر موسسه آموزش عالی علوم شناختی با امضای تفاهم نامه ه
برای دانشجویان خود فراهم  ایران، امکان پرداخت شهریه تحصیلی را بصورت اقساط ماهانه 

کاال کارت مهر ” این تفاهمنامه با هدف حمایت از دانشجویان و در قالب طرح   ساخته است.
 .ان امضا شده استماهه با بانک قرض الحسنه مهر ایر 04و یا  0یا  ۶  اقساط با ” ایران

 

  وام بانک قرض الحسنه مهر ایران دریافت  متداول در باره  به پرسش هایپاسخ
 برای پرداخت شهریه، 

 
  چیست؟” کاال کارت“طرح 

پرداخت هزینه خدمات   کاالکارت مهر ایران یک طرح اقساطی برای دریافت انواع خدمات، از جمله
 .استگذاری آموزشی و پژوهشی بدون ضرورت سپرده

  
 هدف اصلی موسسه از توافقنامه با بانک قرض الحسنه مهر ایران چیست؟ 

 .کمک به دانشجویان با پرداخت شهریه تحصیلی به صورت اقساطی
  

 مزیت استفاده از کاال کارت مهرایران برای پرداخت شهریه چیست؟   
 پرداخت اقساطی شهریه بدون افزایش مبلغ؛ 0
 درصد کارمزد؛ ۴پرداخت تنها  4
  

  مدت بازپرداخت تسهیالت چند ماه است؟ 
 ماهه بازپرداخت شود 04و  0و  ۶می تواند طی اقساط ” کاالکارت“تسهیالت دریافتی 

  



  آیا بانک مبلغ تسهیالت پرداختی به هر یک از دانشجویان را بصورت یکجا و نقدی
 به موسسه پرداخت می کند؟ 

د سازی مبالغ موجود در حساب موسسه اقدام می کند. بعنوان بانک طبق جدول زیر نسبت به آزا
 04ماهه و وام  01ماهه را طی اقساط  0ماهه، وام  3ماهه را طی اقساط ۶مثال، بانک مبلغ وام 
 .ماهه به موسسه پرداخت خواهد کرد 07ماهه را طی اقساط 

درواقع، از یکطرف بنابراین، پرداخت اقساطی شهریه، سود خاصی برای موسسه ندارد، بلکه 
کمک به دانشجویان با پرداخت شهریه تحصیلی به صورت اقساطی است و از سویی دیگر به 

 .بانک کمک می شود تا بتواند گردش مالی خود را تنظیم نماید
 

 
 
 

 مبلغ تسهیالت کاالکارت چقدر است؟ 

 ۴میلیون ریال و حداکثر نرخ کارمزد بانک  711حداکثر مبلغ تسهیالت دریافتی توسط هر دانشجو 

 .درصد در سال می باشد

  



  نحوه دریافت و استفاده از کاالکارت چگونه است؟ 

مراجعه به هر یک از شعب بانک قرض الحسنه مهرایران در سراسر کشور ) ترجیحا شعبه  -0

 بانک در بومهن( و درخواست کاالکارت

 تشکیل پرونده برای دریافت وام -4

 دریافت کاالکارت و وام از بانک -7

 .. مراجعه به موسسه برای پرداخت شهریه تحصیلی4

  

 پرداخت اقساط به بانک از چه زمانی شروع می شود؟ 

 .اقساط تسهیالت یک ماه پس از دریافت کاال کارت آغاز می گردد

ل یآیا برای دریافت تسهیالت جدید از بانک قرض الحسنه مهر ایران باید مجددا تشک 

 پرونده داد؟

در صورت پرداخت منظم اقساط امکان استفاده مجدد از طرح کاال کارت وجود دارد. البته برای این 

منظور باید اقساط وام قبلی تمام شده باشد. برای استفاده مجدد از طرح نیاز به تشکیل پرونده 

 .جداگانه یا ضامن جدید نیست

  

 نه مهر ایران چند نفر ضامن نیاز برای استفاده از تسهیالت بانک قرض الحس

 است؟

ضامن معتبر نیاز  4میلیون ریال، به ضمانت  711بانک برای دریافت تسهیالت دانشجویی تا سقف 

 دارد

  

  کسانی که بعنوان ضامن تسهیالت افراد وام گیرنده معرفی می شوند می

 بایست حائز چه شرایطی باشند؟

ادارات،سازمانها،ارگانها ، نهادها و شرکت های دولتی یا کلیه کارکنان رسمی، قراردادی، پیمانی 

شرکت های سهامی عام با گواهی معتبر )اعم از درج تعهد کسر اقساط یا بدون تعهد کسر 

اقساط( یا صاحبان مشاغل آزاد با پروانه کسب معتبر و دارای حساب جاری فعال نزد سیستم 

کننده( ضمانت تسهیالت پرداختی نزد این بانکی باشند، می توانند )با تشخیص شعب پرداخت 

 .بانک را به عهده گیرند

  

  آیا برای ثبت اطالعات ضامن در سامانه تسهیالت آنالین بانک قرض الحسنه مهر

 ایران، ضامن/ضامنین الزامی به داشتن حساب نزد این بانک می باشد؟

توجه به راه اندازی سامانه  ضامن/ضامنین الزامی به داشتن حساب نزد این بانک ندارند. لیکن با

تسهیالت برخط ،در صورت تمایل ، بمنظور تسریع در روند ثبت سیستمی، ضامن/ضامنین می 



توانند با در اختیار قرار دادن اطالعات خود به وام گیرنده شرایط ثبت سیستمی را برای ایشان 

 .فراهم نمایند

  

 ن نیاز به ارائه چک از سوی آیا برای اخذ تسهیالت از بانک قرض الحسنه مهر ایرا

 وام گیرنده می باشد؟

بصورت کلی، نیازی به اخذ چک نمی باشد، لیکن در بعضی موارد به تشخیص شعبه، برای 

 .بازپرداخت اقساط و به عنوان یک روش پرداخت اقساط از مشتری چک اخذ می گردد

  

و یا  ejraee@icss.ac.ir رایانامه برای اطالعات بیشتر در باره درخواست دریافت کاال کارت از طریق 

 .واحد اجرایی تماس گرفته شود  1403۶400071شماره تلفن 
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