قابل توجه دانشجویان متقاضی وام شهریه
ثبت نام از تاریخ  1400/8/8لغایت تاریخ  1400/9/29انجام خواهد پذیرفت.
** با توجه به تغییر سامانه صندوق رفاه دانشجویان خواهشمند است سیم کارتی با کدملی و به نام خود فرد متقاضی
داشته و یا تهیه بفرمایید تا در موقع ثبت نام با مشکل مواجه نشوید.
این اقدام برای تمامی متقاضیان اعم از دانشجویانی که قبال این وام را دریافت کرده اند و هم متقاضیان جدید اجباری
می باشد.
دانشجو می بایست با توجه به محدودیت های فنی از ساعت  8الی  16بعد از ظهر در پرتال دانشجویی ثبت نام نماید.

از دانشجویان متقاضی وام شهریه درخواست می شود به شرح ذیل عمل نمایند:
الف -دانشجویانی که برای اولین بار متقاضی دریافت وام از صندوق رفاه هستند:
)1

)2
)3
)4
)5
)6
)7

مراجعه به سایت صندوق رفاه دانشجویی به آدرس  www.swf.irاز قسمت پرتال دانشجویی اقدام به
تشکیل پرونده داده و درخواست اولیه وام را تکمیل نمایند و در صورت تایید دانشجو توسط دانشگاه به عنوان
دانشجوی آن دانشگاه دانشجو با ورود مجدد به پرتال دانشجویی و ثبت کلمه کاربری و رمز عبور درخواست
وام می نماید.
اصل سند تعهد محضری (با توجه به اعمال تغییرات در فرم سند تعهد محضری در راستای تسهیل شرایط
ضامنین از سال تحصیلی جاری مالک ضمانت وام متقاضیان جدید صرفا سند تعهد جدید خواهد بود)
کپی تمام صفحات شناسنامه
کپی پشت و رو کارت ملی
کپی کارت دانشجویی
داشتن یک ضامن (کپی حکم کارگزینی کارمند یا در صورت شغل آزاد داشتن جواز کسب الزامی است)
تحویل مدارک فوق به امور دانشجویی در روز اعالم شده ( در صورت لزوم به منظور همکاری با دانشجویان
در ایام کرونا عکس مدارک فوق به امور دانشجویی ارسال گردد و در موقعیت مناسب مدارک را تحویل دهند)

ب -دانشجویانی که ترم های گذشته وام دریافت نموده اند الزم است به سایت صندوق رفاه دانشجویی www.swf.ir
مراجعه و از قسمت پرتال دانشجویی  /ورود به سامانه  /نام کاربری و کلمه عبور وارد نموده و پس از ورود از منوی
درخواست وام و ثبت درخواست وام را انتخاب نمایند.

نکات حائز اهمیت:
 .1وام شهریه به شماره حساب دانشگاه بابت تامین بخشی از بدهی شهریه دانشجویی متقاضی واریز و به عنوان بدهی
وی در پرونده دانشجو ثبت می گردد.
 .2دانشجویان دارای سنوات تحصیلی مجاز مشمول دریافت وام می شوند.
 .3دانشجویی چنانچه در دو نیمسال متوالی مشروط شناخته شود مجاز به استفاده از وام تحصیلی در نیمسال بعد از آن
نخواهد بود.
 .4سقف مبلغ و تعداد نیمسال تحصیلی قابل پرداخت وام شهریه به دانشجو برای هر یک از مقاطع تحصیلی مطابق
جدول زیر تعیین می گردد:

شرح

کاردانی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی

نیمسال تحصیلی قابل پرداخت
مبلغ قابل پرداخت در هر نیمسال
تحصیلی

تا  4نیمسال
 13/000/000لایر

تا  4نیمسال
 13/000/000لایر

تا  8نیمسال
 13/000/000لایر

کارشناسی ارشد
ناپیوسته
تا  4نیمسال
 26/000/000لایر

 .5به دلیل همکاری با دانشجویان در وضعیت کرونا اخذ گواهی کسر از حقوق ضامنین در نیسمال تحصیلی جاری الزامی
نیست.
 .6شیوه نامه اعطا وام که از سوی صندوق رفاه دانشجویان دریافت شده است در سایت دانشگاه امور دانشجویی وام
موجود می باشد.
 .7دانشجویان ورودی سالهای تحصیلی گذشته بهره مند از وام شهریه بانک قرض الحسنه مهر ایران تعهد جدید و
مدارک و مستندات به اداره رفاه دانشگاه می توانند از وام شهریه صندوق رفاه استفاده نمایند.
 .8دانشجویان تحت پوشش کیمته امداد خمینی(ره) وسازمان بهزیستی برای درخواست وام به امور دانشجویی اعالم
کنند.
 .9جهت درخواست وام از مرور گر  Firefoxاستفاده نمایید.

نکات باز پرداخت :
 .1بهره مندان از وام صندوق جهت دریافت دفترچه اقساط ملزم می باشند حداکثر تا  9ماه پس از پایان دوره در هر
مقطع تحصیلی نسبت به بازپرداخت  %10کل مانده بدهی خود اقدام نمایند در غیر اینصورت امکان تقسیط وجود ندارد و
باید یکجا تسویه نمایند.
 .2بهره مندان از وامهای دانشجویی صندوق که دارای دفترچه بازپرداخت اقساط میباشند در صورتی که یک یا بیش از
یک قسط معوق داشته باشند ،مشمول پرداخت جریمه تأخیر معادل  12٪به صورت روز شمار به قسط یا اقساط معوق
میگردند و در فهرست بدهکاران بانک مرکزی قرار میگیرند.
 .3بهره مندان از وامهای دانشجویی صندوق که دارای دفترچه بازپرداخت اقساط میباشند در صورتی که بیش از 10
قسط متوالی در پرداخت اقساط خود تأخیر نمایند کل بدهی آنان (اعم از اصل ،کارمزد و جریمه تأخیر) به دین حال تبدیل
شده و باید به صورت یکجا و در یک مرحله واریز نماید.
 .4صدور تسویه حساب برای هر مقطع تحصیلی ،منوط به پرداخت کل بدهی در آن مقطع تحصیلی و مقاطع تحصیلی
قبلی است.
 .5درصورت قبولی در مقطع باالتر ،اقساط معوقه باید پرداخت شود و مابقی اقساط به مقطع باالتر منتقل میشود.
.6در صورت انصراف و یا اخراج دانشجو وام باید به صورت کامل تسویه شود.
امور دانشجویی موسس آموزش عالی توس

