
 اطالعیه وام دانشجویی

یم وام های تحصیلی و شهریه دریافتبه اطالع دانشجویان محترم متقاضی ، گرامی با آرزوی سالمتی و تندرستی برای دانشجویان

فعال می باشد  15/12/1401از تاریخ   swf.irhttps://refah.رساند که ثبت تقاضای وام در سامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویان 
 و ضرورت دارد تمامی دانشجویان متقاضی واجد شرایط، نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه مذکور اقدام نمایند. 

 

 براساس آخرین مصوبات صندوق رفاه دانشجویان:
 .استاولویت پرداخت وام به دانشجویان بی بضاعت و کم بضاعت  -1

دانشجویان شهریه پرداز شاغل پس از بهره مندی دانشجویان غیر شاغل و در صورت وجود اعتبار مازاد وام پرداخت وام شهریه به  -2
 شهریه امکان پذیر می باشد.

م ها )درخواست سایر وا به درخواست وام شهریه نمی باشند ایثارگران هستند، مجاز امور دانشجویانی که تحت پوشش بنیاد شهید و -3
 بالمانع است(.

نیمسال تحصیلی و برای دانشجویان کارشناسی پیوسته  4مجاز جهت درخواست وام برای دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته سنوات  -4
 نیمسال تحصیلی می باشد. 8و دکتری تخصصی ناپیوسته 

طالعات ا صرفا با ثبترا دارند،  دریافت وام های صندوقتقاضای  اولین باردانشجویانی که در نیمسال تحصیلی جاری برای  -5

 امکان دریافت وام را خواهند داشت.گواهی کسر از حقوق ضامنین  و )دارای شماره شناسه و رمز تصدیق(سند تعهد جدید 

 جدول زمانبندی درخواست ثبت وام ها

 نوع وام ردیف
آخرین مهلت ثبت درخواست  دوره 

 وام

 توضیحات

 15/02/1402 روزانه تحصیلی 1
ارائه سند تاهل به میزان دو به دانشجویان متاهل با 

 برابر دانشجوی مجرد وام تحصیلی تعلق می گیرد.

 15/02/1402 شبانه شهریه 2
وام شهریه به حساب دانشگاه واریز و به عنوان 

 بدهی دانشجو در پرونده مالی ثبت می گردد.

  پرداخت می شود.  ماهه 6به صورت  ،دکتری  مقطعپرداخت وام تحصیلی به دانشجویان 

 1401-1402جدول نوع و مبلغ وام ها در نیمسال دوم  سال تحصیلی 

 مالحظات مبلغ وام به ریال مقاطع تحصیلی  نوع وام ردیف

 تحصیلی 1

 کارشناسی پیوسته
 کارشناسی ارشد ناپیوسته
 دکتری تخصصی ناپیوسته

000/000/25 
000/000/30 
000/000/65 

 در هر نیمسال

 شهریه 2

 کارشناسی پیوسته
 کارشناسی ارشد ناپیوسته
 دکتری تخصصی ناپیوسته

000/000/15 
000/000/30 
000/000/65 

 در هر نیمسال

 

 مدارک مورد نیاز ضامنین
 اصل سند تعهدنامه دانشجویی تنظیمی به وسیله یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور -

 گواهی کسر از حقوق  -

 تصویر آخرین حکم استخدامی -

 سالمتی و شادابیآرزوی  با                                                                                                   

 اداره خدمات و رفاه دانشجویان

https://refah.swf.ir/

