
 

 زا لبق ،هژیو تروص هب ،ارجا لباق وربتعم هیعالطا .تسا هدمآ لیذ رد هیرهش ماو طیارش هصالخ ،عالطا تهج افرص ؛یمارگ يوجشناد

  .دریگ یم رارق گنهرف و ملع هاگشناد تیاس بو رد ،تارییغت نیرخآ هظحالم اب و مولع ترازو یمالعا میوقت ساسا رب و مرت ره عورش

 :براي دریافت وام شهریه شرایط عمومی

  واحد براي  8واحد براي کارشناسی و  12حداقل ( يراجو انتخاب واحد در نیمسال آموزشی ثبت نام انجام

 )حداقل ذکر شده کافی استکارشناسی ارشد، براي نیمسال آخر نصف 

  تصریح صندوق رفاه وزارت علوم مبنی بر اختصاص وام به دانشجویان مستعد علمیِ با توجه به (اولویت نیاز مالی

 )نام وام شهریه خودداري نمایندثبت  شود از مراجعه و داراي نیاز مالی، از دانشجویان داراي تمکن مالی استدعا می

  داراي معدل باالتر از اولویت برخوردار خواهند بوددانشجویان ( علمیاولویت( 

  رعایت شئون دانشجویی و عدم سابقه در کمیته انضباطی 

   به استثناي کار دانشجویی(عدم اشتغال به کار در زمان دریافت وام دانشجویی(  اختصاص اعتبار  تنها در صورت

در هر صورت تکمیل  .شاغلین وجود خواهد داشتوام به  پرداختامکان  ،مکفی از طرف صندوق رفاه دانشجویان

 .براي دانشجویان شاغل الزامی است فرم عدم اشتغال براي غیرشاغلین و اعالم شاغل بودن در فرم درخواست وام

  این دانشجویان می توانند در دانشگاه مبدأ درخواست وام نمایند( گیرد نمیوام تعلق مهمان، به دانشجویان( 

 گیرد نمیکنند وام تعلق  به دانشجویانی که از بورس تحصیلی و یا کمک هزینه تحصیلی استفاده می. 

  شود نمیازدانشجویان داراي دو نیمسال مشروطی درخواست وام پذیرفته. 

 ات دانشجویان کارشناسی پیوسته  ، مراهچ مرت اتدانشجویان کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد از  تنها 

  .شود می دریافتدرخواست وام  ،مهد مرت ات دکتري دانشجویان و  متشه مرت

  نمی یابدبه دانشجویان در نیمسال اول تحصیل، وام اختصاص . 

  ً3نیمسال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد نهایتاً  6دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته نهایتا 

 .توانند وام شهریه دریافت کنند نیمسال می 6نیمسال و مقطع دکتري نهایتاً 

 ریال، مقطع کارشناسی  3.000.000سقف وام مقطع کارشناسی  مرت ره رد بار کافی،درصورت تخصیص اعت

 .ریال خواهد بود 25.000.000ریال  و مقطع دکتري  11.500.000ارشد 

  می تواند به عنوان یک اولویت زودتر در بازه تعیین شده حضوري مراجعه ثبت درخواست اینترنتی و

 .گیردمدنظر قرار

  دانشجویانی که در مقطع قبل داراي وام می باشند در صورت وجود اقساط معوق، قادر به ایجاد مقطع

  .و ابتدا باید اقدام به به روز کردن اقساط خود نمایند جدید نخواهند بود



 

  داشته باشندمدارك زیر را به همراه  دانشجویانی که براي بار اول متقاضی درخواست وام هستند          

  رسمی دولت یا بازنشسته دولتی با ضامن کارمند تعهدنامه محضرياصل .                                              

  )در صفحه انتهایی این اطالعیه آمده است مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی فرمِ(

  مورد پوشش قرار  شرطدر صورت داشتن تعهدنامه محضري در دیگر دانشگاهها به

دانشگاه  اداره رفاهارائه کپی آن  با مهر مقاطع تحصیلی بعدي در متن تعهدنامه، گرفتن

 .استاز دفترخانه صادر کننده مورد قبول آن و یا کپی برابر با اصل مربوط 

 کارگزینی یا حکم بازنشستگی ضامن کپی حکم. 

 خطاب به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم براي ضامنین  ،اصل مجوز کسر از حقوق

 بازنشسته

  کپی کارت دانشجویی+کپی شناسنامه + کپی کارت ملی 

   3* 4یک قطعه عکس 

  در  مدارك فوق تحویلهنگام در  به کار و گواهی عدم اشتغال اطالعات فرديتکمیل فرم

 امور دانشجویی
  

  :اند اند ، یا مدارك فوق را تحویل داده هاي قبل وام دریافت کرده دانشجویانی که در ترم

و گواهی عدم اشتغال به  اطالعات فردي تکمیل فرم  برايصرفاً  ،پس از درخواست اینترنتیالزم است 
  .کننددانشجویی مراجعه  به امور شود که در اطالعیه وام شهریه هر ترم اعالم می  زمانیبازه در  ،کار

  : مهم اتتذکر

  باشد ساالنه از زمان دریافت تا زمان قسط بندي می% 4وام شهریه داراي کارمزد. 

  باید باشند  ها داراي پرونده تسهیالت می در این دانشگاه و یا سایر دانشگاه دانشجویانی که در مقاطع تحصیلی قبلی

رفاه صندوق  سامانهو یا تسویه حساب در ) بدون معوق(یکی از وضعیتهاي انصراف، انتقالی، دریافت دفترچه اقساط

 )پرونده تسهیالت تعیین تکلیف شده باشد. (توسط دانشگاه مربوط برایشان ثبت شده باشد

   نمایدتکلیف درصورت قبولی در مقطع باالتر، دانشجو باید بالفاصله با مراجعه به امور دانشجویی، بدهی خود را تعیین. 

  هاي دریافتی را به صورت یکجا با کارمزد پرداخت نمایند و اخراجی بایستی کلیه وامدانشجویان انصرافی . 

  شوند تنها با ارائه نامه موافقت با سنوات تحصیلی  دانشجویانی که پس از سنوات تحصیلی مجاز فارغ التحصیل میبراي

باید نسبت به پرداخت یکجاي  و در صورت موافقت صندوق رفاه ، امکان قسط بندي وجود دارد، در غیر این صورت

 .بدهی با کارمزد اقدام نمایند

  ماهه پس از فارغ 3شوند با مراجعه در بازه زمانی  مجاز فارغ التحصیل میتحصیلی دانشجویانی که در سنوات براي

و از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه  از کل بدهی به صورت اینترنتی% 10 التحصیلی به امور دانشجویی و پرداخت

ماه پس از مدت 9براي مشمولین ، ه پس از روز فارغ التحصیلی و ما 9شروع قسط (.گیرد دانشجویان ، قسط بندي صورت می

 )قانونی خدمت سربازي خواهد بود

امور دانشجویی دانشگاه  به زمان ذکرشده ثبت نام اینترنتی و سپس تکمیل فرایند ثبت نام وام با مراجعه حضوري در 

مشروط به تامین اعتبار الزم از  آن ،بلغ و م وام نبوده، پرداختوام  قطعی بودن تخصیصبه منزله الزامی است ولیکن 
  .است ها توسط دانشجویان گرامی دارا بودن شرایط و اولویت و  زارت علومطرف صندوق رفاه دانشجویان و

  )آقاي حبیبی( 249داخلی   44238171-5:  اداره رفاه دانشجویی شماره تلفن                    



 

  فرمِ مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی



تھیھ باشد از سازمان بازنشستگی خود طبق راھنمای زیر نامھ کسر از حقوق بازنشستھ یا مستمری بگیر ضامن، کھ  تیصور

اصل و کپی کارت ملی، کپی شناسنامھ، کپی  ،بھ ھمراه اصل سند تعھد محضری را اصل این نامھ  وام گیرنده، .می کند

بھ امور دانشجویی  ،العدم اشتغدرخواست وام و  ھای در ھنگام تکمیل فرم خود  ٤*٣کارت دانشجویی و یک قطعھ عکس 

  .دھد دانشگاه علم و فرھنگ تحویل می

  

  :موارد زیر باشد حاوي) ویژه ضامن بازنشسته و مستمري بگیر(متن نامه گواهی کسر از حقوق 

 .باشد "صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم  "نامه خطاب به   -

 .شود قیدنام و نام خانوادگی ضامن ، نام پدر و کد ملی ایشان  -

 .شود قید، نام پدر و کد ملی ایشان ) وام گیرنده(دانشجونام خانوادگی  -

و کسر از حقوق توسط ضامن در متن نامه به برعهده گرفتن ضمانت وام دانشجویی وام گیرنده  -

 .اشاره شودضامن در صورت پرداخت نشدن اقساط توسط وام گیرنده 

  :نکته

 در نتیجه وامکان درخواست وام در مقاطع باالتر ، هاي بعد در ترمبا توجه به ادامه دار بودن درخواست وام 

به قید شدن  اصراردر صورت . نشودقید میزان وام دریافتی بهتر است  ،امونهایی نامشخص بودن سرجمع 

مبلغ وام، براي مقاطع کارشناسی پیوسته بیست میلیون ریال ، کارشناسی ناپیوسته  ده میلیون ریال، 

. به عنوان میزان وام قید شود کارشناسی ارشد سی و پنج میلیون ریال و دکتري صد و پنجاه میلیون ریال

 .قسط می باشد 60درصد و تعداد اقساط نیز 4کارمزد وام 

 


