شرايط و مدارك الزم وام بلندمدت وزارت علوم
شرايط وام گيرنده:
 - 1سنوات تحصيلي نبايد بيش از سقف مجاز باشد.
 - 2چنانچه دانشجو در مقاطع قبلي از وام بلندمدت وزارت علوم استفاده نموده ،بايد دفترچه اقساط وام مقطعع قبلعي دعود را
گرفته باشد و تا امروز اقساط دود را پردادت نموده باشد ( .نبايد قسط عقب افتاده داشته باشد).
تذكر  :وام مذكور پس از تامين اعتبار و تائيعد از طعرف وزارت علعوم بحسعاب شعدريه دانشعجو مناعور دوادعد گرديعد .عذا
تکميل و تحويل فرمبه منز ه ادذ وام نميباشد و دانشجو ملزم به پردادت شدريه دود ميباشد.
 - 3وام مذبور بايد در پايان سنوات مجاز (جدول فوق) با مراجعه به صعندوق رفعاه قسعط بنعدد شعود .در ييعر اينصعور ت
بطور دودكار از طرف صندوق رفاه وزارت علعوم تقسعيطو درصعورت ععدم پردادعت درسرسعيد تعيعين شعده مشعمول
جريمه دواددشد.

مدارك مورد نياز براي کسانی که اولين بار در واحد شهريار استفاده می نمايند:
مراجعه به سايت صندوق رفاه وزارت علوم به آدرس–  :www.swf.irقسععمت پورتععال دانشععجويي -تشععکيل پرونععده در
صندوق رفاه وزارت علوم ،ثبت نام نموده و سپس مدارک ذيل را كامل و به صندوق رفاه واحد تحويل نمايند:
-1
-2
-3
-4
-5

اصل تعددنامه محضرد ( به اندازه  ) A4به دمراه يکبرگ كپي ) A4آدرس متعدد ،ضامن و دفتردانه بايد كامل
و دوانا باشد).
كپي شناسنامه و كارت ملي دانشجو و ضامن
آدرين حکم (استددامي) ضامن( .ضامن بايد كارمند رسمي دو تي باشد).
گوادي كسراز حقوق ضامن از اداره مربوطه به نعام صعندوق رفعاه وزارت علعوم و تحقيقعات و فنعاورد (ا زامع
است).
اسکن گواد کسراز حقوق،کارت مل ( پشت و رو در يک صعفحه)  ،شناسعنامه و سعند تعدعد در عور فشعرده بعا
حجم کمتر از  200/000بايت و فرمت  jpgبراد در فايل

کسانی که قبال"از وام بلندمدت وزارت علوم (بانک مهر ايران ) استفاده نموده اند :
فقط بايد با مراجعه به سايت صندوق رفاه وزارت علوم به آدرس–  :www.swf.irقسمت پورتال دانشعجويي و طريع
از گزينه >>دردواست وام<< تقاضاد وام بانک مدرايران را ثبت نمايند (نام كاربرد و پسورد كدملي با دعط فاصعله
يا بدون فاصله مي باشد) دريير اين صورت ارائه اصل و اسکن سند تعدد ا زامي است( .بند .)6

شرايط بازپرداخت اقساط وام بلندمدت وزارت علوم:
 -1پردادت  %10از كل وام دريافتي قبل از دفاع پايان نامه (حداکثر در پايان سنوات مجاز تحصيل ) جدت صعدور
دفترچه اقساط ا زامي است.
 - 2باقيمانده بددي به صورت اقساط  60ماده با كارمزد  4%با توجه به مبلغ بعددي بعوده و جريمعه ديركعرد اقسعاط
%12ميباشد.
 -3زمان شععروع بازپردادت اقساط باقيمانده وام براد آقايان مشمول 33معاه بععد از تعاريا فعار ا تحصعيل ،و بعراد
بقيه افراد 9ماه بعد از فار ا تحصيلي .از زمان واريز 10%دوادد بود.

صندوق رفاه دانشجويان

