
 

 

 

 

 1402-1401 لیسال تحصی دوم های دانشجویی نیمسالثبت نام وام اطالعیه

 )غیرقابل تمدید(باشد می 1402ماه  اردیبهشت 15 اکنون لغایتهمبه اطالع دانشجویان گرامی می رساند، ثبت نام وام های دانشجویی از 

 

 

 

 درخواست وام:نام و ثبت تنحوه ثب
 

شماره تلفن همراه با صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با وب سرویس شاهکار جهت احراز مالکیت یکپارچه به دلیل اتصال سامانه  توجه:

بایستی  ای به نام خودصورت نداشتن شماره در ؛اقدام به ثبت شماره تماسی نمایند که بنام خودشان باشد ،شماره ملی ضروری است، دانشجویان گرامی قبل از ورود

 با مراجعه به دفاتر پیشخوان اقدام ثبت شماره تماس خود نمایند.ابدا 

 

 

 
 

 

 

 ثبت را خود درخواست و مراجعه فوق سایت به درخواست جهت صرفاً بایستمی ،اندداده تحویل را محضری تعهد سند اصل و  اندکرده دریافت وام قبل هایترم کهانشجویانی د 

 .باشید(اری مجدد سند تعهد میذگر)در صورتی که خطایی در درخواست ایجاد شد احتماالً مجبور به با نمایند
 

 :باید مراحل ذیل را انجام دهند دارند وام برای اولین بار قصد دریافت که دانشجویانی

 آدرس به دانشجویی رفاه یکپارچه سامانه به راجعهم (https://refah.swf.ir) 

  امرمز خود را فراموش کرده»درخواست رمز عبور از مسیر گزینه» 

 تکمیل اطالعات 

 اری سند تعهد و گواهی کسر از حقوق ضامن )الزامی(ذبارگ 

 درخواست وام 

و یا حضور  ( 110n.ir/samaneh2https://b  لینک دریافت دفترچه راهنما) توانید با مطالعه دفترچه راهنماتوجه: در هر مرحله در صورت وجود مشکل می

الدینی: الدینی اقدام به ادامه مسیر و تکمیل روند درخواست وام شوید )شماره تماس آقای شجاعاز آقای شجاعراهنمایی گرفتن اه دانشجویی و در دفتر رف

 .(فقط در ساعت اداریتماس  – 09137683172

 های دانشجوییانواع مختلف وام
 وام های دانشجویان روزانه:

 وام ودیعه مسکن -3، و ضروری ازدواج وام ضروری -2، وام تحصیلی -1

 )شبانه(:وام های دانشجویان نوبت دوم 
 وام شهریه -1

 1402-1401 تحصیلی سال دوم نیمسال برای شهریه و تحصیلی هایوام مبالغ جدول

 واجدین شرایط در هر ترم )ریال( مبلغ مقاطع تحصیلی نوع وام

 تحصیلی
 000/000/25 کارشناسی

 دانشجویان روزانه
 000/000/30 کارشناسی ارشد

 شهریه
 000/000/15 کارشناسی

 دانشجویان نوبت دوم )شبانه(
 000/000/30 کارشناسی ارشد

ها به وام) گیردبه بعد تعلق می 1400به بعد و دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی  98های ذکر شده در باال به دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی تمامی وام -

 (.گیردنمیدانشجویان سنواتی تعلق 

 .باشدمی مجرد دانشجویان وام مبلغ برابر دو تا حداکثر متاهل دانشجویان وام مبلغ -

  رسانی خواهد شد.اطالعیه صندوق رفاه دانشجویان اطالع ضروری و ودیعه مسکن در مرحله بعدی و بر اساسوام و مقدار ضوابط  ،شرایط

 

ه جیرفتاگشندا    

 مطالعه گرددفاه های صندوق رنامه مربوط به وامآیینها، نحوه پرداخت و شرایط وام گردد برای کسب اطالعات دقیق ازتأکید می

 باشدموجود می n.ir/ainnameh_vam2https://b نامه در لینک فایل آیین

 .باشدپذیر می  https://refah.swf.ir امکان آدرس به سامانه یکپارچه رفاه دانشجویی به مراجعه طریق تنها از وام درخواست

 .بازیابی و تغییر دهید« امفراموش کرده رمز عبور خود را» زینهگاز طریق در اولین مرتبه ورود را و رمز عبور  کد ملی نام کاربری

 

 

https://refah.swf.ir/
https://b2n.ir/samaneh110
https://b2n.ir/samaneh110
https://b2n.ir/ainnameh_vam
https://b2n.ir/ainnameh_vam
https://refah.swf.ir/


 

 های دانشجوییمدارک مورد نیازجهت دریافت وام
 

 هامدارک عمومی برای تمامی وام

دانشجویانی برای اولین ویژه )و گواهی کسر از حقوق ضامن  که فرمت آن برای کانون سردفتران و دفترداران ارسال گردیده است جدید سند تعهد محضری سکنا -1

 نمایند(.بار اقدام به دریافت وام می

  در لینکمطابق نمونه فرم  ) رفاه در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شودبایستی مطابق فرمت اعالم شده از سوی اداره سند تعهد 

01n.ir/Taahood_2https://b ) . 

  عالوه بر  (نظامی و انتظامیشاغلین در نیروهای یا  ، کارمند بانک وبازنشسته کارمنددر غیر اینصورت ) و باشد شاغل کارمند رسمی یا پیمانیضامن بایستی

 سند تعهد بایستی نامه کسر از حقوق مطابق فرمت اعالمی از سوی اداره رفاه ارائه نماید.

 الزامی است. ضامنین برای دانشجویانی که برای اولین بارتقاضای دریافت  وام را دارند گواهی کسر از حقوق -2

دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  قراردادی( درج گردد و صرفا خطاب به صندوق رفاهدر گواهی کسر از حقوق می بایست نوع استخدام )رسمی، پیمانی، ) -

 مطابق نمونه فرم در لینک ) گردد باشد و سازمان مربوطه متعهد به پرداخت بدون قید و شرط بدهی از طریق کسر از حقوق ضامن

n.ir/kasr_hoghogh2https://b  ). 

 .حکم کارگزینی ضامن آخرینکپی  -3

 .فیش حقوقی ضامن آخرین کپی -4

 .وام گیرنده شناسنامه، کارت ملی و کارت دانشجوییصفات تمامی  کپی -5

 )دانشجویان متأهل(.  شناسنامه، کارت ملی همسر کپی-6

 .بانک تجارت یکی از شعب افتتاح حساب در -7

 

 )آیین نامه مربوطه مطالعه گردد( برای هر وام مدارک اختصاصی

 وام ضروری:
 

 :(ازدواجضروری )ام و

 شناسنامه و کارت ملی همسر  پیک 

  زوجین  صفحات سند ازدواجکپی 

 نمایند.تحصیل ازدواج میباشد که در حین ای میوام ازدواج مختص دانشجویان روزانه 

 پذیر است.دریافت وام ازدواج حداکثر تا یکسال پس از تاریخ عقدنامه امکان 

 گیرد.وام ازدواج در طول دوران تحصیل فقط یک بار به دانشجو تعلق می 

 

 :)از منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران( وام ودیعه مسکن

 شناسنامه و کارت ملی همسر. 

  ازدواجسند کپی واسکن. 

 خوانا )دارای کد رهکیری( اجاره نامه اسکن. 

 تاریخ معتبر باشدو  دارای مهر بنگاهدانشجو و به نام  ستیاجاره نامه بای. 

  گیرد.( تعلق میهلأمت)روزانه تنها به دانشجویان مسکن  ودیعهوام 

 گیرد.نمیتعلق های قبل وام ودیعه مسکن دریافت کرده است دانشجویی که در ترم وام مسکن به 

 .وام ودیعه مسکن پس از فارغ التحصیلی دانشجو بایستی بصورت یکجا پرداخت گردد 

  گیرد.مسکن به دانشجویان در نیمسال آخر تحصیلی مجاز تعلق نمیودیعه وام 

 وام شهریه:

 ویژه دانشجویان شهریه پرداز غیر شاغل 

 مند گردند.دانشجویان شهریه پرداز شاغل نیز می توانند از این وام بهرهاز صندوق رفاه در صورت وجود اعتبار و همچنین اخذ مجوز بصره: ت

 

شماره  یا شجاع الدینیآقای ( 404داخلی ) 034-43347703شماره ) دانشجویی رفاه اداره ابتوانند میبیشتر اطالعات کسب برای محترم دانشجویان

 .نمایند تماس حاصل( 09137683172

https://b2n.ir/Taahood_01
https://b2n.ir/kasr_hoghogh

