
 

 1400نیمسال اول قابل توجه دانشجويان متقاضي وام شهريه 

 

مراجعه و    ( www.swf.ir) كه براي اولین بار متقاضي وام شهريه مي باشند به سايت صندق رفاه دانشجوياني

شدن    ي پس از ثبت و محضر  دهند. پرونده را تكمیل وپس از تايید اموردانشجويي درخواست وام شهريه  تشكيل  

از    يشناسنامه و كارت مل  ي و كپ  يبازنشستگ  ا ي  ينيو حكم كارگز  يحقوق  شیف)را با مدارک ضامن  تعهد نامه آن 

  اي  355  يداخل  و   5الي    33667261031شماره هاي    ي نيجز  ي به امور وام دانشگاه )آقا  (و ضامن  يمتقاض

 .ديینما لي( تحو309

ی ثبت  )دريافت فايل راهنما  مي باشد. بدون خط فاصلهكد ملي   رمز ورود به پورتال دانشجويي صندوق رفاه

 (نام
 

دريافت    )وام دريافت كردند و قبال تشكيل پرونده داده اند و وام خود را   دومين بار يا بيشتر دانشجوياني كه برای

( رفاه  صندوق  سايت  به  است  الزم  تنها  باشند  مي  وام  متقاضي   ) اند  مراجعهwww.swf.irنموده  در   و (  ثبت 

 (ی درخواستدريافت فايل راهنما)دهند. عي( غير انتفا ا شهريهي)مهر ايران و  خواست وام شهريه

 اشتن شرايط زير جهت اخذ وام الزامي استد

  

 كارشناسي ارشد  كارشناسي 

 14معدل باالي  12معدل باالي 

 نيمسال مشروطي  2نداشتن  نيمسال مشروطي  2نداشتن 

 واحد درسي  8اخذ حداقل  واحد درسي  14اخذ حداقل 

ترم    8نوبت طي  6رفاه سقف استفاده از وام شهريه صندوق 

 تحصيلي مي باشد 

ترم    4نوبت طي  4سقف استفاده از وام شهريه صندوق رفاه 

 تحصيلي مي باشد 

  

تومان مي باشد كه     000/000/13 كارشناسيكارداني و ، براي مقطع  ریال   26/ 000/000 ، كارشناسي ارشد ناپيوسته سقف وام  

مبلغ وام صرفا به شهریه متغير ،   تقاضاي دانشجویان این مبلغ مشخص مي گرددبا توجه به مقدار بودجه اختصاص یافته و تعداد  

به حساب شهریه دانشجو واریز مي گردد. شروع باز پرداخت اقساط پس از تاریخ فراغت از تحصيل كه مستلزم    و  گرفتهتعلق  

 .  درصد كارمزد مي باشد 4پرداخت ده درصد مبلغ كل وام ، با 

 ".... بر روی هر کدام کلیک نماییدفرم ها ودسترسی  برای  "

 شرایط ضامنین                                        فرم سند تعهد محضری                                            ورود به پورتال درخواست وام

 
 

 .استفاده نمائید اکسپلورر پرونده از مرورگر فایرفاکس وجهت تشكیل 
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