( ثبت نام وام دانشجويي ( شهريه) )
برای ترم مهر (( نیمسال اول )) 99
..........................................................................

دانشجو يان کارداني و کارشناسي ناپیوسته و ارشد :
( وروديهای بهمن  96و مهر ( 97به شرط سنوات مجاز)  /بهمن  97تا مهر ) 99

دانشجويان کارشناسي پیوسته :
( وروديهای بهمن  94و مهر( 95به شرط سنوات مجاز) و بهمن  95تا مهر) 99

..........................................................................
(( دانشجوياني که به صورت رسمي ،پیماني ،قراردادی يا اشتغال تمام وقت در دستگاه ها و نهادهای دولتي و

غیردولتي شاغل مي باشند و مشمول بیمه اجباری مستمر و سنوات شده اند ،مجاز به استفاده از وام

نیستند ))

دانشجويان فوق با توجه به ضوابط و مقررات دريافت وام شهريه صندوق رفاه دانشجويي  ،جهت دريافت وام مي توانند هرچه
سريعتر با مراجعه به سايت صندوق رفاه (  ) www.swf.irقسمت پرتال دانشجويي و انتخاب گزينه مورد نظر با توجه به اطالعیه
موجود در همان صفحه  ،جهت ثبت نام و انجام مراحل بعدی اقدام نمايند .

دريافت وام با يکي از روشهای زير امکان پذير خواهد بود :
الف  :مراجعه به بانک قرض الحسنه مهرايران و تشکیل پرونده  //ب  :مراجعه به دفاتررسمي و تشکیل سند محضری

الفـ  :بانک قرض الحسنه مهر ايران :
توجه  :الزم است قبل از ثبت درخواست وام  ،نام و کد شعبه بانک ( قرض الحسنه مهر ايران ) که دانشجو و ضامن
( صفحه آخر ) جهت تحويل مدارک (بعد از قطعي شدن دريافت وام) به آنجا مراجعه خواهد نمود را داشته باشند و در
سیستم ثبت نمایند .

نکته :

دانشجوياني که در مقطع تحصیلي قبلي از وام شهريه استفاده نموده اند الزم است اگر طبق ضوابط بتوانند برای ترم جاری نیز از وام استفاده

کنند برای ثبت نام و درخواست وام  ،با توجه به شرايط ضامن اعالم شده  ،با مراجعه به پرتال دانشجويي صندوق رفاه اقدام نمايند .
آن دسته از متقاضیان وام شهريه که در مقطع جديد وام نگرفته اند پس از ثبت اطالعات و بعد از تايید دانشگاه (در پايان وقت اداری هرروز ) الزم است
جهت درخواست وام مجددا وارد پرتال صندوق رفاه شوند و درخواست وام خود را ثبت نمايند .

ـ ثبت نام به طور موقت انجام میشود و تايید نهايي از سوی صندوق رفاه خواهد بود .
ـ مبلغ وام برای هر ترم  ( :توجه  :مبلغ کل وام = بسته به شرايط دريافت و ضوابط و مقررات )
 7/500/000ریال ( دانشجويان کارداني و کارشناسي ) با توجه به ضوابط و مقررات
 15/000/000ریال ( دانشجويان کارشناسي ارشد ) با توجه به ضوابط و مقررات

تعداد وام :
ـ کارداني و کارشناسي و ارشد (  4ترم )
ـ کارشناسي پیوسته (  8ترم )
تبصره  :در صورت مجوز کمیسیون افزايش سنوات آموزشي  ،تا  2ترم اضافه خواهد شد .
تذکر مهم :

تعداد وامهای دريافتي دانشجو از ترم اول محاسبه میشود و در ترم های بعدی چنانچه دانشجو درخواست وام نداشته
باشد  ،وام آن ترم از بین خواهد رفت .
توجه  :دانشجویانی که در ترم قبل به بانک مراجعه نموده اند فقط ثبت درخواست وام کافی میباشد
نکته خیلي مهم :
1ـ تا زمانی که دفترچه قسط دریافت نشده باشد موسسه هیچ گونه گواهی فارغ التحصیلی و یا نامه نظام وظیفه به دانشجو
ارائه نمیدهد .

2ـ در صورت انصراف و یا اخراج

کل مبلغ وام دریافتی به همراه سود آن باید یکجا به حساب بانک واریز شود .

شرايط و مدارک ضامن  ( :جهت تشکیل پرونده در شعبه بانک قرض الحسنه مهر ايران )
 1ـ ارايه اصل و کپي  ،شناسنامه و کارت ملي ضامن
 2ـ ارايه مدارک هويتي شغلي:
کارمندان شاغل  :تصوير آخرين فیش حقوقي ممهور شده با گواهي کسر از حقوق و يا ارايه يک فقره چک
ـ در صورتي که ضامن کارمند قراردادی با حداقل  1سال سابقه باشد  ،ارايه پرينت گردش حساب بانکي با تايیديه و مهر بانک
الزامي است .

شغلهای آزاد  :ارايه پروانه کسب معتبر مربوط به محل کسب و اخرين قبض آب يا برق يا گاز
ـ در صورتي که ضامن دارای مشاغل آزاد باشد  ،ارايه چک به مبلغ اصل و کارمزد و ارايه پرينت گردش حساب بانکي با تايیديه و
مهر بانک الزامي است .
 3ـ ارايه مدرک معتبر جهت احراز هويت محل سکونت ضامن از قبیل ( فیش آب يا برق يا گاز به نام متقاضي يا تصوير سند مالکیت و يا
اجاره نامه  ،مبايعه نامه  ،صلح نامه قطعي محل سکونت )
نکات مهم و قابل توجه :
1ـ وام گیرنده و ضامن نبايستي در سیستم بانکي دارای بدهي در سرفصل جاری و چک برگشتي باشند .
2ـ ارايه اصل مدارک وام گیرنده و ضامن به منظور رويت و تطبیق از سوی مسئول تسهیالت شعبه الزامي است .
3ـ کلیه امضا اسناد  ،اوراق بايستي در حضور مسئول مربوطه شعبه انجام و تايید گردد .
ب  :سند تعهدنامه محضری  ( :نمونه در سايت صندوق رفاه قسمت فرمها )

دانشجويان متقاضي میتوانند پس از ثبت نام در قسمت پرتال دانشجويي صندوق رفاه با مراجعه به يکي از دفاتر رسمي کشور و
تنظیم سند محضری مربوطه در يک برگ  ،آن را به امور مالي تحويل نمايید  .چنانچه دانشجويي قبال از سند محضری در
مقاطع قبلي استفاده نموده  ،همان سند به شرط کامل و معتبر بودن کافي است .

نکته :

دانشجوياني که در مقطع تحصیلي قبلي از وام شهريه استفاده نموده اند الزم است اگر طبق ضوابط بتوانند برای ترم جاری نیز از وام استفاده

کنند برای ثبت نام و درخواست وام  ،با توجه به شرايط ضامن اعالم شده  ،با مراجعه به پرتال دانشجويي صندوق رفاه اقدام نمايند .
آن دسته از متقاضیان وام شهريه که در مقطع جديد وام نگرفته اند پس از ثبت اطالعات و بعد از تايید دانشگاه (در پايان وقت اداری هرروز ) الزم است
جهت درخواست وام مجددا وارد پرتال صندوق رفاه شوند و درخواست وام خود را ثبت نمايند .

ـ ثبت نام به طور موقت انجام میشود و تايید نهايي از سوی صندوق رفاه خواهد بود .

ـ مبلغ وام برای هر ترم  ( :توجه  :مبلغ کل وام = بسته به شرايط دريافت و ضوابط و مقررات )
 10/000/000ریال ( دانشجويان کارداني و کارشناسي ) با توجه به ضوابط و مقررات
 20/000/000ریال ( دانشجويان کارشناسي ارشد ) با توجه به ضوابط و مقررات

تعداد وام :
ـ کارداني و کارشناسي و ارشد (  4ترم )
ـ کارشناسي پیوسته (  8ترم )
تبصره  :در صورت مجوز کمیسیون افزايش سنوات آموزشي  ،تا  2ترم اضافه خواهد شد .
تذکر مهم :

تعداد وامهای دريافتي دانشجو از ترم اول محاسبه میشود و در ترم های بعدی چنانچه دانشجو درخواست وام نداشته
باشد  ،وام آن ترم از بین خواهد رفت .
نکته خیلي مهم :
1ـ تا زمانی که دفترچه قسط دریافت نشده باشد موسسه هیچ گونه گواهی فارغ التحصیلی و یا نامه نظام وظیفه به دانشجو
ارائه نمیدهد .

2ـ در صورت انصراف و یا اخراج

کل مبلغ وام دریافتی به همراه سود آن باید یکجا به حساب بانک واریز شود .

شرايط ضامنین :
 1ـ کارکنان رسمي و پیماني دستگاه های اجرايي و همچنین کارکنان قراردادی آن دستگاه ها با حداقل  - 5سال سابقه کار و دارای شناسه
کارمندی.
• دستگاه های اجرايي شامل کلیه وزارتخانه ها ،مراکز دولتي،موسسات يا نهادهای عمومي غیر دولتي ،شرکت های دولتي و کلیه دستگاه
هايي است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است.
)از قبیل شرکت ملي نفت ايران ،سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران ،بانک مرکزی ،بانک ها و بیمه های دولتي(
• موسسات و نهادهای عمومي غیر دولتي شامل شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان) مادامیکه بیش از  - 50 %سهام و سرمايه آنانمتعلق
به شهرداری ها باشد( ،جمعیت هالل احمر ،کمیته امداد امام خمیني)ره( ،بنیاد مسکن انقالب اسالمي ،کمیته ملي المپیک ايران ،بنیاد
15خرداد ،سازمان تبلیغات اسالمي ،سازمان تامین اجتماعي ،شورای هماهنگي تبلیغات اسالمي ،بنیاد امور بیماری های خاص ،سازمان
دانش آموزيجمهوری اسالمي ايران ،صندوق بیمه اجتماعي روستايیان و عشاير ،صندوق تامین خسارت های بدني و ساير سازمان هايي که
براساس قوانین ومقررات مشمول اين عنوان قرار مي گیرند.
2ـ اعضای هیأت علمي وزارت خانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي. -
3ـ اعضای هیأت علمي رسمي دانشگاه آزاد اسالمي و همچنین کارکنان رسمي و قراردادی آن دانشگاه با حداقل  - 5سال سابقه کار.
4ـ کارکنان رسمي و پیماني قوه مقننه و همچنین کارکنان قراردادی آن قوه با حداقل  - 5سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی.

5ـ کارکنان رسمي ،پیماني و دارندگان پايه قضايي قوه قضايیه) به استثنای کارآموزان آن قوه (و همچنین کارکنان قراردادی آن قوه با حداقل -
5سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی.
6ـ سردفتران اسناد رسمي ،ازدواج و طالق دارای مجوز از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور. -
7ـ کارکنان استخدامي نیروهای مسلح. -
8ـ بازنشستگان کشوری و لشگری و مستمری بگیران تأمین اجتماعي. -
9ـ مشمولین دريافت حقوق و مزايا از بنیاد شهید و امور ايثارگران. -
10ـ کارکنان قرارداد دائم بانک ها با حداقل  - 5سال سابقه کار.
11ـ کمیته امداد امام خمیني)ره (جهت ضمانت مددجويان تحت پوشش آن نهاد بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با صندوق .

مدارک مورد نیازضامنین :
 1ـ چنانچه ضامن کارمند ،حقوق بگیر ،بازشسته ،مستمری بگیر و يا عضو هیأت علمي باشد:-
الف  :ارائه آخرين حکم استخدامي يا قرارداد يک ساله ی دارای مهر تأيید و امضاء دستگاه مربوطه ،به اداره رفاه دانشگاه. -
ب  :ارائه گواهي کسر از حقوق .
• در گواهي کسر از حقوق مي بايست نوع استخدام) رسمي ،پیماني ،قراردادی (درج گردد و صرفا خطاب به صندوق رفاه-
دانشجويان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری باشد و سازمان مربوطه متعهد به پرداخت بدون قید و شرط بدهي از طريق کسر از حقوق ضامن
گردد.
 2ـ چنانچه ضامن از سردفتران باشد ارائه کپي مجوز يا پروانه فعالیت) کپي برابر با اصل شده ممهور به دفترخانه اسناد رسمي.
 3ـ ارائه گواهي کتبي ضمانت از کمیته امداد امام خمیني) ره (برای دانشجويان تحت پوشش آن نهاد– .

سند تعهدنامه دانشجويي :

متقاضیان واجد شرايط برای بهره مندی از وامهای صندوق مي بايست نسبت به ارائه ضامن واجد شرايط و سند تعهدنامه دانشجويي مطابق ضوابط
و مقررات تعیین شده به شرحح ذيل اقدام نمايند :
• الزم است تعدنامه دانشجويي مطابق پیش نوست اعالم شده در سايت صندوق رفاه قسمت فرمها در يکي از دفاتر اسناد رسمي به طور دقیق
و خوانا تنظیم شود و به ثبت برسد  .بديهي است در صورت عدم مطابقت مي باست برای دريافت وام سند مجدد تنظیم گردد .
• متعهدله اين سند صرفا صندوق رفاه دانشجويي وزارت علوم بوده و مشخصات آن قابل تغییر نیست .

مدارک الزامي جهت ارائه به دانشگاه :
 1ـ اصل سند تعدنامه دانشجويي تنظیمي در يکي از دفاتر رسمي کشور .
 2ـ گواهي کسر از حقوق يا کپي برابر با اصل مجوز يا پروانه فعالیت ضامن و يا گواهي کتبي ضمانت از کمیته امداد امام خمیني (ره)
 3ـ تصوير آخرين حکم استخدامي ضامن .
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