باسمه تعالی

قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل که وام بلندمدت وزارت علوم دریافت نموده اند
جهت جلوگیری از اتالف وقت و تسریع در روند صدور مدرک تحصیلی خواهشمند است نسبت به قسط
بندی وام خود مراحل زیر را انجام دهند.
 -1ورود به سایت صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ازطریق آدرس www.swf.ir :
 -2پس از ورود به سایت در قسمت پورتال دانشجویان کلیک کرده
 -3رمز عبور و کلمه عبور درخواستی سایت از شما کدملی +خط فاصله ها می باشد.
به طور مثال 222-111111-1
 -4پس از ورود تغییر رمز داده تا منوهای سایت برای شما فعال گردد.
 -5نسبت به تکمیل اطالعات خود ازقبیل آدرس محل سکونت شماره تلفن ثابت و همراه ،کدپستی ،
تلفن همراه و ثابت رابط (یعنی یکی از آشنایان شما که با شما در ارتباط باشد)
 -6پس از تکمیل فرایند باال با صندوق رفاه دانشجویان تماس حاصل نمائید تا تاریخ پایان تحصیل شما
را در سایت وزارت علوم اعالم نماید.
 -7برای پرداخت  ٪11بدهی وام از منوی پرداخت قبل از صدور دفترچه اقدام نمائید سپس با کارت
بانکی عضو شتاب کد رمز دوم آن را داشته باشید می توان  ٪11بدهی خود را پرداخت نموده و پس
از پرداخت صندوق رفاه دانشجویان را مطلع سازید تا نسبت به صدور دفترچه شما اقدامات الزم را
انجام دهد.
 -8آن دسته از دانشجویانی که می خواهند کلیه وام خود را تسویه یکجا نمایند پس از اطالع صندوق
رفاه از این امر از منوی پرداخت فیش ،فیش مشخص شده را با کارت بانکی عضو شبکه شتاب
پرداخت می نمایند سپس صندوق رفاه را از پرداخت مطلع سازند تا جهت صدور نامه تسویه حساب
آنها اقدام شود.
شماره تماس صندوق رفاه دانشجویان جهت تماس دانشجویان 171 -36121218 :می باشد

با تشکر
صندوق رفاه دانشجویان

انواع وامهای پرداختی توسط صندوق رفاه دانشجویان
 -1قرض الحسنه تامین شهریه
 -2قرض الحسنه کمک هزینه تحصیلی
 -3قرض الحسنه کمک هزینه اجاره مسکن
 -4قرض الحسنه کمک هزینه ازدواج
 -5قرض الحسنه ضروری
1ـ قرض الحسنه تامین شهریه:
الف ) کوتاه مدت
ب ) میان مدت 5 :ماهه 11ماهه
ج) بلند مدت در طول تحصیل
د ) بلند مدت بعد از فارغ التحصیلی)1 :وزارت علوم  )2واحد

الف) قرض الحسنه تامین شهریه کوتاه مدت:
بدون کارمزد می باشد .جهت تامین بخشی از شهریه دانشجویان می باشد و به حساب شهریه دانشجو واریز
می گردد.
مدت بازپرداخت آن سه ماهه می باشد و دانشجو باید طی سه قسط آن را با صندوق رفاه تسویه نماید.
ضمانت برای وام کوتاه مدت یک برگ چک به همراه صورتحساب 31گردش آن و کپی کارت ملی صاحب
چک یا یکی از دانشجویان که ترم آخر نباشد با ارائه کپی کارت دانشجویی
حضور ضامن در صندوق رفاه دانشجویان الزامی می باشد.
ب ) قرض الحسنه تامین شهریه میان مدت  5ماهه:
دارای کارمزد  %2/5می باشد .دانشجو بایستی در  5قسط بدهی وام خود را با صندوق رفاه تسویه نماید .مبلغ
آن به حساب شهریه دانشگاه واریز می گردد.

مدارک :ارائه یک برگ چک به همراه صورت حساب  31گردش آخر و کپی کارت ملی صاحب چک یا ارائه
کپی کارت یکی از دانشجویان که ترم آخر نباشد بعنوان ضامن و حضور ضامن در صندوق رفاه الزامی می
باشد.
مبلغ وام:
کارشناسی پیوسته و ناپیوسته  :علوم انسانی  5/111/111ریال ،مهندسی  6/111/111ریال ،تربیت بدنی و
هنر  7/111/111ریال
کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای 11/111/111 :ریال
دکتری تخصصی 31/111/111 :ریال
قرض الحسنه تامین شهریه میان مدت  11ماهه
دارای کارمزد  %2/5می باشد .دانشجو بایستی طی  11قسط بدهی وام خود را با صندوق رفاه تسویه حساب
نماید .و مبلغ آن به حساب شهریه دانشگاه واریز می شود.
مدارک1 :ـ پوشه 2ـ کپی شناسنامه کارت ملی دانشجو 3ـ کپی کارت دانشجویی 4ـ کپی شناسنامه و کارت
ملی ضامن 5ـ گواهی کسر از حقوق ضامن 6ـ ارائه یک برگ چک که مبلغ آن بایستی  %21از مبلغ وام
بیشتر باشد در وجه صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی شیراز (چک بایستی فراگیر باشد بدون
تاریخ و قلم خوردگی) 7ـ حضور ضامن در صندوق رفاه الزامی می باشد.
کسانی که ضامن آنها خارج از شهر شیراز می باشند جهت تایید امضای ضامن باید به یکی از صندوق رفاه
دانشگاه آزاد نزدیک به محل سکونت خود جهت تایید امضای ضامن مراجعه نمایند.
ج ) قرض الحسنه تامین شهریه بلندمدت:
دارای کارمزد  %2/5می باشد .برای دانشجویان دکتری بوده جهت ترمی که پایان نامه دارند و مدت
بازپرداخت اقساط 36ماه می باشد و کلیه مدارک وام میان مدت را الزم دارد و مبلغ آن  %51شهریه ترم
جاری تا سقف 111/111/111ریال که به حساب شهریه دانشگاه واریز می گردد.
د) قرض الحسنه تامین شهریه بلندمدت وزارت علوم:
کارشناسی  5/111/111 :ریال
ریال

کارشناسی ارشد 11/511/111 :ریال

دکتری تخصصی 25/111/111 :ریال

دکتری حرفه ای11/511/111 :

2ـ قرض الحسنه کمک هزینه تحصیلی ( :بازپرداخت  11ماهه)
دارای کارمزد  %2/5می باشد .به آن دسته از دانشجویانی تعلق می گیرد که برای انجام پروژه های طول ترم
مجبور به هزینه های خارج از شهریه هستند از قبیل دانشجویان معماری و دندان پزشکی
برای مجردین  5/111/111ریال و برای متاهلین  6/111/111ریال

3ـ قرض الحسنه کمک هزینه اجاره مسکن (بازپرداخت 12ماهه)
دارای کارمزد  %2/5می باشد به دانشجویان غیربومی تعلق می گیرد که در شهر شیراز خانه اجاره نموده
متاهل 7/111/111 :ریال  ،مجرد  5/111/111ریال
بازپرداخت اقساط 12ماهه
همان مدارک وام میان مدت  +اصل و کپی اجاره نامه بنام دانشجو صادر شده باشد که در برگ مخصوص
بنگاه معامالتی می باشد.

4ـ قرض الحسنه کمک هزینه ازدواج (یکبار در طول تحصیل)
دارای کارمزد  %2/5می باشد .به دانشجویانی که در طول تحصیل عقد نموده باشند و از تاریخ عقد آنان بیش
از یکسال نگذشته باشد و ترم آخر هم نباشند مبلغ آن  15/111/111و مدت بازپرداخت 21ماهه که این
مدت براساس واحدهای باقی مانده قابل تغییر می باشد .چنانچه زوجین هر دو دانشجو باشند هر دو می
توانند وام مذکور را دریافت نمایند.
همان مدارک وام میان مدت  +اصل و کپی شناسنامه زوجین  +کپی و اصل سند عقد
5ـ قرض الحسنه کمک هزینه ضروری (یکبار در طول تحصیل)
دارای کارمزد  %2/5می باشد .به دانشجویانی تعلق می گیرد که در طول تحصیل دچار عمل جراحی قرار
گرفته باشند به جز سزارین و عمل زیباییها و یا اینکه دچار حوادث غیرمترقبه شده باشند مثل سیل ،زلزله،
آتش سوزی

مدارک وام میان مدت  +مدارک مربوط به عمل جراحی همراه با ارائه گواهی پزشک یا حوادث غیرمترقبه که
به تایید شورای شهر محل سکونت رسیده باشد .مبلغ  12/111/111ریال ،بازپرداخت  21ماهه

نکاتی که دانشجویان باید به آنها توجه داشته باشند.
 قابل توجه آن دسته از دانشجویانی که وام های دریافتی توسط دوستان خود ضمانت می نماینداگر
دوست شما بدهی خود مربوط به وام را در زمان مقرر پرداخت ننماید سایت شما بعنوان ضامن
مسدود می گردد و تا تسویه کامل باز خواهد شد.
 دانشجویانی که نسبت به پرداخت اقساط خود کوتاهی نمایند در ترم های بعد از دریافت محروم
نخواهند شد.
 دانشجویانی که بیش از 2ترم مشروط شوند جهت دریافت وام بایستی از معاونت دانشجویی تایید
اخذ نمایند.
قابل توجه آن دسته از دانشجویانی که وام بلندمدت وزارت علوم را دریافت می نمایند.
 وام ها دارای کارمزد  %4می باشد که از زمان اخذ وام تا اولین قسط قابل محاسبه بوده و به کل
بدهی دانشجو اضافه می گردد( .برای دریافت دفترچه بایستی  %11وام را پرداخت نمایند).
 مدت زمانی که دانشجو فرصت دارد جهت قسط بندی وام بلندمدت خود اقدام نماید از آخرین
امتحان که داده شود به مدت  8ماه فرصت دارد اگر پس از این مدت مراجعه نماید بایستی کلیه
بدهی خود را  +کارمزد آن را به صورت یکجا با وزارت علوم تسویه حساب نماید.
 دانشجوی کارشناسی پیوسته تا ترم  8می تواند 6نیمسال از این وام استفاده نماید.
دانشجو کارشناسی ناپیوسته و ارشد تا ترم  4می تواند  3نیمسال از این وام استفاده نمایند.
دانشجوی دکتری حرفه ای تا ترم  12می تواند  8نیمسال از این وام استفاده نماید.
دانشجوی دکتری تخصصی تا ترم  6می تواند  4نیمسال از این وام استفاده نماید.
 وام بلندمدت وزارت علوم چون براساس بودجه مصوب به واحد ابالغ می گردد و مدت زمان ثبت نام
آن در سایت وزارت علوم محدود می باشد به آن دسته از دانشجویانی تعلق می گیرد که در اسرع
وقت نسبت به ثبت نام اولیه و تکمیل مدارک در زمان مشخص شده اقدام نمایند در غیر این صورت

دانشجویانی که دیر اقدام نمایند وام تعلق نمی گیرد مگر اینکه وزارت علوم بودجه تکمیلی برای این
دسته از دانشجویان تخصیص دهد.
 قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیلی که وام بلندمدت دریافت نموده اند.
خواهشمند است نسبت به قسط بندی وامهای دریافتی خود در اسرع وقت (بعد از اتمام آخرین امتحان
و ثبت نمره آن در کارنامه) اقدام نمایند چون دریافت دفترچه قسط از وزارت علوم زمان بر می باشد
برای جلوگیری از اتالف وقت به صندوق رفاه دانشجویان مراجعه نمایید.
نحوه پرداخت اقساط:
 -1کارمزد کلیه وامهای مذکور  2/5درصد می باشد.
 -2جهت پرداخت اقساط دفترچه اقساط توسط صندوق رفاه صادر و تحویل دانشجو خواهد شد.
 -3دانشجو ملزم می باشد اقساط خود را ماهیانه پرداخت و پس از خاتمه اقساط جهت تسویه حساب به
صندوق رفاه مراجعه نماید.
 -4در صورتیکه حداکثر سه قسط پرداخت نگردد ،چک ضمانت به بانک ارسال و یا با اداره ضامن
مکاتبه خواهد شد.
 -5دانشجویان می توانند اقساط وام خود را به حساب سیبا بانک ملی به شماره 1118361836114
قابل پرداخت در کلیه شعب سراسر کشور پرداخت نمایند.

