
 هزار تومان 000/300شرايط درخواست وام شهريه دانشجويي با مبلغ

95-96نيمسال مهر در

از� با توجه به نيمسال ورود خود(4ترم لغايت1ترم دانشجويان فقط در چهار ترم متوالي

.دانشجويي استفاده نمايندوام شهريه مي توانند از تسهيالت) به دانشگاه

.رسمي دولت يا كارمند بازنشسته براي دريافت وام ضروري مي باشددارا بودن ضامن�

 قوانين صندوق رفاه را بـه طـور كامـل توجه نماييد در هنگام ثبت درخواست وام خود **

و پس از آنمطالعه دانلود نموده به شـرح ذيـل شهريه درصورت دارا بودن شرايط وام دقيق

.نشجويي ثبت نماييددرخواست خود را در سامانه صندوق رفاه دا

و تاييد درخواست توسط مركز جهت تكميل ** توجه فرماييد بعد از ثبت درخواست وام خود

و( پرونده  و كپي فيش حقوقي ضامن تكميل فرم درخواست وام شهريه، گواهي اشتغال ضامن

و و ضامن و كارت ملي متقاضي وام ، ارائه كپي شناسنامه كپـي تكميل فرم تعهدنامه محضري

مي بايست به كارشناس فرهنگي مركز سـركارخانم اصـغرزاده مراجعـه) كارت دانشجويي

**.نماييد



به� و آيكن .swf.irwww:سايت جهت ورود به سامانه صندوق رفاه را پرتال دانشجوييمراجعه نماييد

.كليك نماييد

.در اين صفحه گزينه انتخاب شده را كليك نماييد�



:خواست وام به دو صورت مي باشد مراحل در

. شهريه در هيچ مقطعي دريافت ننموده انددانشجوياني كه تا كنون وام-1

و يا در ترم هاي قبلي درخواست وام نموده اند-2 .دانشجوياني كه در مقاطع قبلي وام داشته

ذيـل جويان متقاضي وام در صورت دارا بودن شـرايط دريافـت وام بـه شـرح بنابر موارد فوق دانش

.ثبت نمايند درخواست خود را

:دانشجوياني كه تا كنون وام شهريه در هيچ مقطعي دريافت ننموده اند براي مراحل ثبت درخواست وام



.كنيد را كليك compatibilityآيكن  toolsگزينه

و ذخيره نهايي  تكميل تمامي مشخصات

**ثبت نامپايان درخواست **



و يا در ترم هاي قبل در خواست وام نموده اند :نحوه درخواست وام براي دانشجوياني كه در مقاطع قبل وام داشته

و كليك بر گزينه ورود به سامانه پرتال فاز،پس از ورود به سايت صندوق رفاه-1 به2پرتال دانشجويي در بخش ورود كاربر

.شرح ذيل اقدام نماييد



 رمز تغيير-2

، رمزي را انتخاب نماييد كه فراموش نشود: نكته .دقت نماييد در هنگام تغيير رمز

.در اين مرحله تمامي مشخصات خود را ميبينيد در صورت درست بودن تأييد نماييد



.در اين قسمت مي توانيد خالصه وضعيت وام شهريه خود را مالحظه مي فرماييد

 1395ثبت درخواست وام شهريه براي نيمسال مهر آخرين مرحله-3

و ضامن قابل مشاهده مي باشد .در اين قسمت مشخصات دانشجو

.در بخش نوع وام درخواستي وام شهريه را انتخاب نماييد

مشخصات

 دانشجو

مشخصات

 ضامن
و با دقت مطالعه فرماييد .قوانين صندوق رفاه را دانلود نموده

انتخاب نماييد11نام مركز را واحد



و منتظر تأييد مركز باشيد .دانشجويان عزيز درخواست شما ثبت مي گردد

 باتشكر

 واحد فرهنگي

 تهران11كاربردي فرهنگو هنر واحد–آموزش علمي مركز

.نوع شهريه انتخاب شد

.نوع دانشگاه انتخاب شد

شماره مبايل خود را وارد نماييد

 ثبت نهايي درخواست وام خود


