
 

 1401اول  نیمسال در وامها انواع غیر شاغل متقاضی  دانشجویان توجه قابل

 فعال می باشد.   1140/ آذر/ 61تا  1401/ مهر/ 21از تاریخ برای ثبت تقاضای وام دانشجویان رتال دانشجویان صندوق رفاه وپ

نسبت   اطالعیه  دقیق  مطالعه  از  پس  نمایند.به  دانشجویان  اقدام  مدارک  ارسال  و  وام  درخواست  ثبت   ثبت  که  دانشجویانی  است  بدیهی 

 انجام دهند در اولویت دریافت وام قرار خواهند گرفت. زودتردرخواست خود و ارسال مدارک را  

  موفق به دریافت این وام تاکنون  که  و دانشجویانی    1014ورودی  دانشجویان    :دانشجویان روزانه غیر شاغل و غیر بورسیه  )تحصیلی(وام ویژه دکتری

اند   از  اند  سند تعهد محضری تحویل ندادهو  نشده  تنظیم سند همراه با آخرین حکم نسبت به  در پورتال صندوق رفاه دانشجویان  ثبت درخواست وام  پس 

)نیاز    .نمایداداره رفاه ارسال    آدرس  عنوان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناری به  و نامه کسر از حقوق بهضامن  کارگزینی و فیش حقوقی  

 به تکمیل فرم شماره یک و دو نمی باشد(. 

 **   . را ثبت نمایندخواست وام تحصیلی تغییرعنوان وام ویژه دکتری درباتوجه به  دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری **

از طریق خود را  ثبت درخواست  متقاضی در تاریخ اعالم شده  دانشجویان    :ویژه دانشجویان روزانه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشدوام تحصیلی  

پس از مطالعه آیین نامه    اندند تعهد محضری تحویل ندادهاین وام نشده اند و س  موفق به دریافتدانشجویانی که تاکنون    .انجام دهند رتال صندوق رفاه  وپ 

آخرین حکم کارگزینی و با  تنظیم سند همراه  از  نمایند. پس  اقدام  تنظیم سند  به  نسبت  و شرایط ضامن  دانشجویی  وامهای  بازپرداخت  و  فیش    پرداخت 

 . نمایند فاه ارسال اداره ر آدرس حقوقی ضامن و نامه کسر از حقوق با عنوان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناری به

 . اقدام نمایند 1401/آذر/16تا  1401/آبان/21از تاریخ با توجه به نکات ذیل نسبت به ثبت درخواست دانشجویان   : ویژه دانشجویان روزانه  وام ضروری  

دانشجویان مبتال به   –دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات    –تولد فرزند دانشجویان متاهل    -ازدواج  شرایط وام ضروری که می توان درخواست داد:  

دانشجویان   -  خرید لوازم کمک آموزشی  –دانشجویان توان خواه    –دانشجوتحت تکفل  اعضاء  یکی از  و پرهزینه  بیماری خاص    –بیماری خاص و پر هزینه  

دانشجویان می بایست  )  فوت پدر، مادر ، همسر یا فرزند دانشجو  –حوادث و بالیای طبیعی    –ویان قهرمان ورزشی  دانشج   –  و مبتکر  برتر و نمونه کشوری

 . (اداره رفاه ارسال نمایندآدرس به  راشامل موارد ذیل می باشد مدارک با توجه به آیین نامه و دستور العمل 

ناسنامه همسر تمام صفحات، کپی کارت ملی  شکپی  ارسال کپی برابر اصل سند ازدواج )صفحه اطالعات سند، اطالعات زوج و اطالعات زوجه (    :وام ازدواج  

 گیرد. ( ماه پس از تاریخ عقد وام ازدواج تعلق می 18همسر )حداکثر 

کپی  شناسنامه فرزند و  در صورتی که تاکنون مدارک ازدواج به دانشگاه تحویل نداده اید مدارک مربوط به وام ازدواج به همراه کپی برابر اصل    تولد فرزند:

 گیرد.( وام ضروری تولد فرزند تعلق می ماه 6تا تولد فرزند از تاریخ ) صفحه اطالعات فرزند در شناسنامه والدین اجباری است.برابر اصل 

 ارسال کپی برابر اصل گواهی فوت و تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی متوفی الزامی می باشد.   وت پدر و مادر ، همسر و فرزند دانشجو:ف

 )مطالعه دقیق آیین نامه صندوق(  معرفی نامه از فرمانداری یا استانداری محل زندگی حادثه دیده  طبیعی:حوادث و بالیای  

 )مطالعه دقیق آیین نامه صندوق(  ارسال کپی برابر اصل کلیه مدارک مربوط به درمان و حادثه الزامی می باشد.دانشجویان حادثه دیده و بیماری خاص: 

 صندوق( )مطالعه دقیق آیین نامه  . گیرد(وام تعلق میماه  6تا )از تاریخ حکم کپی برابر اصل حکم قهرمانی   دانشجویان قهرمان ورزشی :

 مدارک جهت تایید نهایی به صندوق رفاه ارسال خواهد شد. اصل فاکتور خرید ،    : خرید لوازم کمک آموزشی 

برتر:   رتبه های  دانشجوی  دانشجوی  مقطع    500تا    1به  تا سوم  اول  رتبه های  پذیرفته شدگان  و  آزمون سراسری  پنجگانه  از گروههای  کشوری هر یک 

تایید سازمان سنجش آموزش کشور و همچنین برگزیدگان اول تا سوم جشنواره های جو المپیادهای علمی دانش آموزی کشور با  از طریق  ان کارشناسی 

 جشنواره های مورد تایید وزارت علوم اطالق می گردد.   خوارزمی و سایر

 



 دانشجوی دانشگاه های دولتی که توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ، انتخاب و معرفی می گردد.  دانشجوی نمونه کشوری :

 ق به اختراع و اکتشافی شده باشد.دانشجویی که با تایید دفتر استعدادهای درخشان و معاونت پژوهشی دانشگاه ، موف  دانشجوی مبتکر :

  بین مسابقات کشور،  دانشگاههای قهرمانی  مسابقات و دانشجویی  -  ورزشی المپیادهای (انفرادی و تیمی) سوم تا اول نفرات به:  ورزشی  قهرمان   دانشجوی 

 .شود می گفته جوانان، و ورزش وزارت یا علوم وزارت بدنی تربیت کل  اداره تأیید به منوط کشور ملی  تیمهای عضو دانشجویان همچنین و  جهانی و المللی

 

 با توجه به محدودیت اعتبار این وام اولویت با دانشجویانی است که سریعتر مدارک خود را به اداره رفاه ارسال نمایند. 

 

ادانشجویان  :  روزانهمتاهل  ودیعه مسکن ویژه دانشجویان   اعالم شده  بازه زمانی  را در  پ درخواست خود  رفاه  وز  نرتال صندوق  به      وده و مثبت  نسبت 

اند. ارائه   به اداره رفاه تحویل نداده  خود را  ازدواج  چنانچه تاکنون مدارک مربوط به  وکامپیوتری  رهگیری  با کد ، اجاره نامه به نام دانشجو ارسال اصل و کپی  

      (کپی صفحه زوج و زوجه سند ازدواجکپی صفحه دوم شناسنامه دانشجو، کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی همسر ، کپی مدارک اجباری می باشد.) 

 گیرد. این وام فقط به یکی از زوجین تعلق می

نوبت دوم  وام شهریه به    دانشجویان شبانه  :(بانه)ش ویژه دانشجویان  از طریق پ در بازه اعالم شده نسبت    اقدام نمایند.رتال صندوق رفاه  وثبت درخواست 

پس از مطالعه آیین نامه پرداخت   اندو سند تعهد محضری تحویل نداده  موفق به دریافت این وام نشده انددانشجویانی که تاکنون  و    1401دانشجویان ورودی  

وقی ضامن  و بازپرداخت وامهای دانشجویی و شرایط ضامن نسبت به تنظیم سند اقدام نمایند. پس از تنظیم سند همراه با آخرین حکم کارگزینی و فیش حق

 نمایند. رسال و نامه کسر از حقوق با عنوان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقات و فناری به اداره رفاه ا

 مهم: بسیار  نکات  

 را مطالعه نمایند. صندوق رفاه  آیین نامه پرداخت و بازپرداختجهت اطالع دقیق دانشجویان باشد  می  کلیه وامها دارای کارمزد   ❖

 برای کلیه وامها اجباری می باشد.  سند تعهد محضری ❖

جهت دریافت فرم سند تعهد محضری و شرایط ضامن به سایت معاونت دانشجویی مراجعه و آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وامهای دانشجویی و  ❖

 را به صورت کامل مطالعه نماید.  من ضاشرایط 

تنظیم مدارک ذیل به  به دفترخانه مراجعه نمایید. پس از توسط ضامن از حقوق دریافت نامه کسر در صورت اطمینان نسبت به  ✓

  (آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی ضامن و نامه کسر از حقوق آدرس اداره رفاه ارسال گردد. )اصل سند ، 

 . ت و فناری باشدصندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تحقیقانامه کسر از حقوق به  عنوان ✓

وام درخواستی مورد تایید  از سایر مقاطع  و جریمه دارای بدهی معوق  دانشجویان  ،  رفاه صندوق  رتالوپ  طریق از وام هرگونه درخواست ثبت  وجود با ❖

 .گیردقرار نمی

   . باشد می وام از انصراف ههای اعالم شده به منزل  تاریخ تا( مسکن ودیعه ، ضروری جمله از وامها کلیه برای)  الزم مدارک ارائه عدم ❖

اب منجر به عدم واریز  شماره حساب دقت کافی را بعمل آورند. بدیهی است انتخاب اشتباه شماره حسدانشجویان در زمان ثبت درخواست و تایید   ❖

دانشجویانی که فاقد شماره حساب در بانک تجارت هستند یا تاکنون شماره حساب خود را اعالم و    1401دانشجویان ورودی   گردد.وجه وام می

 به اداره رفاه اقدام نمایند. شماره حساب ، شماره شبا ، کد شعبه  ننموده اند پس از افتتاح حساب نسبت به اعالم 

ال  دانشجویانی که در یک نیمسال مشروط اعالم شود ، در نیمسال بعد مجاز به استفاده از نیمی از مبلغ تحصیلی می باشد و چنانچه در دو نیمس ❖

 نیمسال بعد از آن نخواهد بود.  درو ضروری شود ، مجاز به استفاده از وام تحصیلی  همتوالی مشروط شناخت
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