شرايط و مدارك الزم وام بلندمدت وزارت علوم
شرايط وام گيرنده:
 -1سنوات تحصيلي نبايد بيش از سقف مجاز باشد.
جدول سنوات مجاز و تعداد دفعات مجاز استفاده از وام و زمان مراجعه جهت تقسيط
تا ترم 4

 3بار  -مراجعه جهت تقسط پايان ترم چهارم

كارشناسي ارشد

حداكثر  4نيمسال

8

 4بار  -مراجعه جهت تقسط پايان ترم هشتم

دكتراي تخصصي

حداكثر  8نيمسال

"

11

 6بار  -مراجعه جهت تقسط پايان ترم دوازدهم

دكتراي حرفهاي

حداكثر  11نيمسال

"

 -1چنانچه دانشجو در مقاطع قبلي از وام بلندمدت وزارت علوم استفاده نموده ،بايد دفترچه اقساط وام مقطع قبلي خود را گرفته باشد
و تا امروز اقساط خود را پرداخت نموده باشد ( .نبايد قسط عقب افتاده داشته باشد )
تذكر  :وام مذكور پس از تامين اعتبار و تائيد از طرف وزارت علوم بحساب شهريه دانشجو منظور خواهد گرديد .لذا تکميل و تحويل فرم به
منزله اخذ وام نميباشد و دانشجو ملزم به پرداخت شهريه خود ميباشد.
 -3وام مذبور بايد در پايان سنوات مجاز (جدول فوق) با مراجعه به صندوق رفاه قسط بندي شود .در غير اينصور ت بطور خودكار از
طرف صندوق رفاه وزارت علوم تقسيط و درصورت عدم پرداخت درسرسيد تعيين شده مشمول جريمه خواهدشد.
((مهلت ثبت درخواست و تحويل مدارك حداکثرتا تاريخ

))99/31/31

مدارك مورد نياز براي کسانی که اولين بار در واحد کرج استفاده می نمايند:

مراجعه به سايت صندوق رفاه وزارت علوم به آدرس  –www.swf.ir :قسمت پورتال دانشجويي -تشکيل پرونده در
صندوق رفاه وزارت علوم ،ثبت نام نموده و سپس مدارک ذيل را كامل و به صندوق رفاه واحد تحويل نمايند.
-1
-1
-3
-4

اصل تعهدنامه محضري ( به اندازه  ) A4به همراه دو برگ كپي ( A4آدرس متعهد ،ضامن و دفترخانه بايد كامل و خوانا باشد )
كپي شناسنامه و كارت ملي دانشجو و ضامن.
آخرين حکم ( استخدامي ) ضامن ( .ضامن بايد كارمند رسمي دولتي باشد )
گواهي كسراز حقوق ضامن از اداره مربوطه به نام صندوق رفاه وزارت علوم و تحقيقات و فناوري (الزامي است)

 -5اسکن گواهی کسراز حقوق ،کارتملی ( پشت و رو در يک صفحه ) ،شناسنامه و سند تعهد در لوح فشرده با حجم
کمتر از  011.111بايت و فرمت  jpgبراي هر فايل

کسانی که قبال" از وام بلندمدت وزارت علوم (بانک مهر ايران ) استفاده نمودهاند.
فقط بايد با مراجعه به سايت صندوق رفاه وزارت علوم به آدرس  –www.swf.ir :قسمت پورتال دانشجويي و
طريق از گزينه >>درخواست وام<< تقاضاي وام بانک مهرايران را ثبت نمايند (نام كاربري و پسورد كدملي با خط
فاصله يا بدون فاصله مي باشد)درغير اين صورت ارائه اصل و اسکن سند تعهد الزامي است( .بند )6
.

شرايط بازپرداخت اقساط وام بلندمدت وزارت علوم
 -1پرداخت % 11از كل وام دريافتي قبل از دفاع پايان نامه (حداكثر درپايان سنوات مجاز براساس جدول فوق) جهت صدور دفترچه
اقساط الزامي است.
 -1باقيمانده بدهي به صورت اقساط 61ماهه با كارمزد  %4با توجه به مبلغ بدهي بوده و جريمه ديركرد اقساط  %11ميباشد.
 -3زمان شــروع بازپرداخت اقساط باقيمانده وام براي آقايان مشمول  33ماه بعد از تاريخ فارغالتحصيل ،و براي بقيه افراد  9ماه بعد از
فارغالتحصيلي .از زمان واريز  %11خواهد بود.
صندوق رفاه دانشجويان

