اطالعیه وام شهزیه 95 -1
داوشجًیان گرامی در صًرت دارابًدن شرایط عمًمی دریافت يام  ،ابتدا الزم است در
فاصلٍ زماوی ايل تیر الی  30مرداد  95طبق مراحل زیر ،ثبت وام ایىتروتی ومایىد:
تا  95/ 7/ 28تمدید شد

www.swf.ir

يريد بٍ يب سایت صىذيق رفاٌ يزارت علًم
با مريرگر Internet Explore

يريد بٍ پًرتال داوشجًیی

يريد بٍ ا اوٍ پًرتال ا

يريد بٍ پريوذٌ شخصی در صىذيق رفاٌ
اوتخاب ىًی درخًا ت يام ي اوجام راحل آن تا پایان (در
صًرت داشته پريوذٌ يام در قطع تحصیلی علی ) ي پس
راجعٍ بٍ ا ًر داوشجًیی داوشگاٌ در با ٌ اوی 20شهریًر تا
 28هر  95برای تکمیل ر های ثبت وام کتبی ي ایر ًارد
طبق وکات آ ذٌ در ادا ٍ اطالعیٍ.

یا
يريد بٍ قسمت ثبت وام
تشکیل پريوذٌ در صًرتی کٍ اقذ پريوذٌ صىذيق ر اٌ
یباشیذ ي یا ثبت قطع جذیذ در صًرت داشته پريوذٌ در
قطع قبل پس يريد بٍ پريوذٌ یا قطع ایجاد شذٌ ي اوجام
ي پس راجعٍ بٍ ا ًر
راحل درخًا ت يام تا پایان
داوشجًیی داوشگاٌ در با ٌ اوی 20شهریًر تا  28هر 95
برای تکمیل ر های ثبت وام کتبی ي تحًیل ذارک خًا تٍ
شذٌ مطا بق وکات آ ذٌ در ادا ٍ اطالعیٍ.
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شزایط عمومی بزای دریافت وام شهزیه:
 اًجبم ثبت ًبم آهَصشی ٍ اًتخبة ٍاحذ دس ًیوسبل ( 95-1حداقل  12ياحد برای کارشىاسی ي  8ياحد برای
کارشىاسی ارشد ،برای ویمسال آخر وصف حداقل ذکر شدٌ کافی است)
 اٍلَیت ًیبص هبلی (با تًجٍ بٍ تصریح صىديق رفاٌ يزارت علًم مبىی بر اختصاص يام بٍ داوشجًیان مستعد علمیِ
دارای ویاز مالی ،از داوشجًیان دارای تمکه مالی استدعا میشًد از مراجعٍ ي ثبت وام يام شُریٍ خًدداری ومایىد)
 اٍلَیت ػلوی (داوشجًیان دارای معدل باالتر از ايلًیت برخًردار خًاَىد بًد)
 سػبیت شئَى داًشجَیی ٍ ػذم سببمِ دس وویتِ اًضببعی
 ػذم اشتغبل بِ وبس دس صهبى دسیبفت ٍام داًشجَیی

(بٍ استثىای کار داوشجًیی ) تىُا در صًرتِ اختصاص

اعتبار مکفی از طرف صىديق رفاٌ داوشجًیان  ،امکان پرداخت يام بٍ شاغلیه يجًد خًاَد داشت  .در َر صًرت
تکمیل فرم عدم اشتغال برای غیرشاغلیه ي اعالم شاغل بًدن در فرم درخًاست يام برای داوشجًیان شاغل السامی
است.
 بِ داًشجَیبى هْوبىٍ ،ام تؼلك ًویگیشد (ایه داوشجًیان می تًاوىد در داوشگاٌ مبدأ درخًاست يام ومایىد)
 بِ داًشجَیبًی وِ اص بَسس تحظیلی ٍ یب ووه ّضیٌِ تحظیلی استفبدُ هیوٌٌذ ٍام تؼلك ًویگیشد.
 اصداًشجَیبى داسای دٍ ًیوسبل هششٍعی دسخَاست ٍام پزیشفتِ ًویشَد.
 تٌْب اص داًشجَیبى وبسشٌبسی ًبپیَستِ ٍ وبسشٌبسی اسشذ ٍسٍدی  93-2بِ بؼذ ٍ داًشجَیبى وبسشٌبسی
پیَستِ ٍ دوتشی ٍسٍدی  91-2بِ بؼذ دسخَاست ٍام دسیبفت هیشَد.
 بِ داًشجَیبى دس ًیوسبل اٍل تحظیلٍ ،ام اختظبص ًوی یببذ.
 داًشجَیبًی وِ دس ًیوسبلْبی پیشیي ٍام گشفتِ اًذ ٍ یب اسائِ هذاسن ٍ تشىیل پشًٍذُ دادُ اًذ ًیض دس
هَػذ روششذُ  ،بشای تىویل فشم دسخَاست ٍام ًیوسبل  94-2بِ اهَس داًشجَیی هشاجؼِ ًوبیٌذ.
 داًشجَیبى همغغ وبسشٌبسی پیَستِ ًْبیتبً ً 6یوسبل ،وبسشٌبسی ًبپیَستِ ٍ وبسشٌبسی اسشذ ًْبیتبً
ًیوسبل ٍ همغغ دوتشی ًْبیتبً

ً 4یوسبل (دسطَست هَافمت طٌذٍق سفبُ ٍصاست ػلَم

ً 6 ،یوسبل)

هیتَاًٌذ ٍام شْشیِ دسیبفت وٌٌذ.
 دسطَست تخظیض اػتببس وبفی ،سمف ٍام همغغ وبسشٌبسی

 3.000.000سیبل ،همغغ وبسشٌبسی اسشذ

 11.500.000سیبل ٍ همغغ دوتشی  25.000.000سیبل خَاّذ بَد.
 اٍلَیت هشاجؼِ صٍدتش دس ببصُ تؼییي شذُ هذًظش لشاسخَاّذگشفت.
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مدارک موردنیاس بزای دانشجویانی که بزای بار اول متقاضی درخواست وام هستند:
 اطل تؼْذًبهِ هحضشی بب ضبهي وبسهٌذ سسوی دٍلت یب ببصًشستِ دٍلتی.
( برای دریافت فرمِ مراجعٍ بٍ دفترخاوٍ اسىاد رسمی  ،کلیک فرمایید )

 دس طَست داشتي تؼْذًبهِ هحضشی دس دیگش داًشگبّْب بِ ششط هَسد پَشش لشاس
گشفتي همبعغ تحظیلی بؼذی دس هتي تؼْذًبهِ ،اسائِ وپی آى بب هْشاداسُ سفبُ داًشگبُ
هشبَط هَسد لبَل است.
 وپی حىن وبسگضیٌی یب حىن ببصًشستگی ضبهي
 وپی وبست هلی  +وپی شٌبسٌبهِ +وپی وبست داًشجَیی
 یه لغؼِ ػىس 3* 4
 تىویل فشم دسخَاست ٍام شْشیِ ٍ گَاّی ػذم اشتغبل بِ وبس دس ٌّگبم تحَیل هذاسن
فَق دس اهَس داًشجَیی

دانشجویانی که در تزمهای قبل وام دریافت کزدهاند  ،یا مدارک فوق را تحویل دادهاند:
الصم است طشفبً بشای تىویل فشم دسخَاست ٍام ٍ گَاّی ػذم اشتغبل بِ وبس ،دس ببصُ صهبًی
روششذُ بِ اهَس داًشجَیی هشاجؼِ فشهبیٌذ.
تذکزات مهم:
ٍ ام شْشیِ داسای وبسهضد  %4سبالًِ اص صهبى دسیبفت تب صهبى لسظ بٌذی هیببشذ.
 داًشجَیبًی وِ دس همبعغ تحظیلی لبلی دس ایي داًشگبُ ٍ یب سبیش داًشگبُ ّب داسای پشًٍذُ تسْیالت هی ببشٌذ ببیذ
یىی اص ٍضؼیتْبی اًظشاف ،اًتمبلی ،دسیبفت دفتشچِ السبط (بذٍى هؼَق ) ٍ یب تسَیِ حسبة دس سبهبًِ طٌذٍق سفبُ
تَسظ داًشگبُ هشبَط بشایشبى ثبت شذُ ببشذ( .پشًٍذُ تسْیالت تؼییي تىلیف شذُ ببشذ)
 دسطَست لبَلی دس همغغ ببالتش ،داًشجَ ببیذ بالفبطلِ بب هشاجؼِ بِ اهَس داًشجَیی ،بذّی خَد سا تؼییي تىلیف ًوبیذ.
 داًشجَیبى اًظشافی ٍ اخشاجی ببیستی ولیِ ٍامّبی دسیبفتی سا بِ طَست یىجب بب وبسهضد پشداخت ًوبیٌذ.
 بشای داًشجَیبًی وِ پس اص سٌَات تحظیلی هجبص فبسؽ التحظیل هی شًَذ تٌْب بب اسائِ ًبهِ هَافمت بب سٌَات تحظیلی
ٍ دس طَست هَافمت طٌذٍق سفبُ  ،اهىبى لسظ بٌذی ٍجَد داس د ،دس غیش ایي طَست ببیذ ًسبت بِ پشداخت یىجبی
بذّی بب وبسهضد الذام ًوبیٌذ.
 بشای داًشجَیبًی وِ دس سٌَات تحظیلی هجبص فبسؽ التحظیل هی شًَذ بب هشاجؼِ دس ببصُ صهبًی 3هبِّ پس اص فبسؽ
التحظیلی بِ اهَس داًشجَیی ٍ پشداخت  %10اص ول بذّی بِ طَست ایٌتشًتی ٍ اص عشیك پَس تبل داًشجَیی طٌذٍق سفبُ
داًشجَیبى  ،لسظ بٌذی طَست هی گیشد(.ششٍع لسظ  9هب ُ پس اص سٍص فبسؽ التحظیلی ٍ بشای هشوَلیي 9 ،هبُ پس اص هذت



لبًًَی خذهت سشببصی خَاّذ بَد)

ثبت وام ایىتروتی ي سپس تکمیل فرایىذ ثبت وام يام با مراجعٍ حضًری در زمان رکرشذٌ بٍ امًر داوشجًیی داوشگاٌ
السامی است يلیکه بٍ مىسلٍ قغعی بًدن تخصیص يام وبًدٌ ،پرداخت يام ي مبلغ آن  ،مشريط بٍ تامیه اعتبار الزم از
عرف صىذيق رفاٌ داوشجًیان يزارت علًم ي دارا بًدن شرایظ ي ايلًیتَا تًسظ داوشجًیان گرامیاست.

شمارٌ تلفه امًر داوشجًیی  44238171-5 :داخلی ( 249آقای حبیبی )  -داخلی ( 231آقای فاضل)
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