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   95 -2اطالعیه وام شهریه  

در صورت دارابودن شرایط  .اییدلطفاً این اطالعیه را به طور کامل مطالعه فرم دانشجویان گرامی

  : دیاینترنتی نمای طبق مراحل زیر، ثبت نام 95 دهم بهمن ماه تا، ابتدا الزم است عمومی دریافت وام

  

    

  :در مقطع تحصیلی فعلی می باشند وام شهریه دانشجویانی که داراي پرونده       :الف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ورود به وب سایت صندوق رفاه وزارت علوم

  Internet Exploreبا مرورگر 

  ورود به پورتال دانشجویی

www.swf.ir 

  2فازورود به پورتال 



2 

 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 به صورت( ورود کد ملی و کلمه عبور

   )پیش فرض همان کد ملی می باشد

  ورود به منوي درخواست وام

زدن تیک هاي مشخص شده 

  و ثبت درخواست
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  :در مقطع تحصیلی قبلی می باشند وام شهریه داراي پرونده دانشجویانی که    : ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ایجاد مقطع تحصیلی جدید

  تشکیل پرونده

  جستجوي کد ملی
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ت عدم تایید نسبت به درصور.شود به شکل پیامک برایتان ارسال می نتیجه. منتظر تایید از طرف صندوق رفاه باشید فوقپس از تکمیل و ذخیره فرم  

تایید، شما داراي پرونده در مقطع  پس از. ثبت کامل و دقیق اطالعات درخواستی اقدام و منتظر تایید بمانید باانجام مجدد مراحل تشکیل مقطع جدید 

  )این اطالعیه مراحل درخواست وام را انجام دهید 2و  1صفحه ( الفحال مانند مراحل بند  فعلی شده اید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تکمیل فرم

دار ابتدایی  براي تکمیل بندهاي ستاره

نیاز به جستجو و انتخاب از لیست 

براي جستجو بخش کوچکی از . دارید

کلید واژه موردنظر را وارد نموده 

سپس جستجو و از لیست انتخاب 

  . کنید

نهایت دقت را مبذول در تکمیل فرم 

دارید اطالعات ناقص و اشتباه غیر 

  .قابل ویرایش و تایید می باشد

 روزانه می باشد: نوع دوره 
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  : نمی باشند وام شهریه دانشجویانی که داراي پرونده    : ج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

درصورت عدم تایید .شود نتیجه به شکل پیامک برایتان ارسال می. پس از تکمیل و ذخیره فرم فوق منتظر تایید از طرف صندوق رفاه باشید

پس از تایید، شما داراي پرونده در . نسبت به انجام مجدد مراحل فوق با ثبت کامل و دقیق اطالعات درخواستی اقدام و منتظر تایید بمانید

  )این اطالعیه مراحل درخواست وام را انجام دهید 2و  1صفحه ( الفی شده اید حال مانند مراحل بند مقطع فعل

  تشکیل پرونده

  جستجوي کد ملی

  :تکمیل فرم

براي تکمیل برخی از بندهاي     

دار نیاز به جستجو و انتخاب از  ستاره

براي جستجو بخش . لیست دارید

کوچکی از کلید واژه موردنظر را وارد 

نموده سپس جستجو و از لیست 

  . انتخاب کنید

در تکمیل فرم نهایت دقت را مبذول 

دارید اطالعات ناقص و اشتباه غیر 

  .می باشدو تایید قابل ویرایش 

روزانه : نوع دوره 
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 :براي دریافت وام شهریه شرایط عمومی

  واحد براي  8واحد براي کارشناسی و  12حداقل ( 95-2و 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. 

 به بعد و دانشجویان کارشناسی  94-1دانشجویان کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ورودي از  تنها

  .شود می دریافتدرخواست وام به بعد  91- 1ورودي  دکتري دانشجویان و به بعد  92-1ورودي  پیوسته 

  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 ارشد  3.000.000بار کافی، سقف وام مقطع کارشناسی درصورت تخصیص اعت

 .ریال خواهد بود 25.000.000ریال  و مقطع دکتري  11.500.000

  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

براي تحویل مدارك و ) 95بهمن  10تا ( پس از ثبت درخواست وام اینترنتی  الزم است تمامی متقاضیان در بازه زمانی مقرر 

  :آقاي حبیبی مراجعه نمایند – 412اتاق  -یا تکمیل فرمهاي مذکور در صفحه بعد به اموردانشجویی ساختمان مرکزي
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  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

 .دفترخانه صادر کننده مورد قبول استاز 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  تحویل مدارك فوقهنگام در  به کار و گواهی عدم اشتغال اطالعات فرديتکمیل فرم

 امور دانشجویی
  

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

  زمانیبازه در  ،و گواهی عدم اشتغال به کار اطالعات فردي تکمیل فرم  برايصرفاً الزم است 

  .دانشجویی مراجعه فرمایند به امور ) 1395بهمن  10تا (  ذکرشده

  : 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(وضعیتهاي انصراف، انتقالی، دریافت دفترچه اقساطیکی از 

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

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

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

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

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

 .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  به صورت اینترنتیاز کل بدهی % 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

به امور دانشجویی دانشگاه  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                    
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  فرمِ مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی


