
 مدارک الزم و مراحل اخذ وام دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان:

 اخذ فرم سند تعهد محضری از چاپ و تکثیر دانشگاه -

http://swf.ir/images/uploadcenter_files/form3.pdf لینک دانلود فرم سند تعهد 

ارائه اصل  و  (پیمانی دولتسند با ضامن معتبر )کارمند رسمی یا مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و ثبت تعهد محضری  -

 سند به صندوق رفاه دانشجویی

ازنشسته بضمانت ارائه گواهی کسر از حقوق برای و  کارمند رسمی و یا پیمانیضمانت برا ی  حکم کارگزینیارائه   -

 دولت 

 ارت ملی، شناسنامه و کارت دانشجویی دانشجو و تصویر کارت ملی ضامناصل و تصویر ک  -

 به نام دانشجو افتتاح حساب بانک تجارت -

وزش ارائه فاکتور لوازم کمک آمرائه مدارک الزم برای وام هایی که تایید تقاضا منوط به ارائه مدارک پیوستی است: ا -

برای بهره مندی از وام ازدواج، اصل و تصویر اجاره نامه  سند ازدواج 5تا  1تصویر صفحات برای اخذ وام ضروری، 

 مسکن استیجاری برای متقاضیان وام مسکن و ...

 ت وامثبت درخواستحویل مدارک مذکور به صندوق رفاه دانشجویی، ایجاد پرونده توسط کارشناس صندوق رفاه و  -

پورتال دانشجویی/  /www.swf.irرس دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آد از طریق پورتال توسط دانشجو

رمز عبور کد ملی با درج خط تیره ها می  ،پورتال برای ثبت درخواست وام به/ در اولین مراجعه دانشجو  2پورتال فاز 

 باشد.

 43341914440شماره تماس صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه صنعتی ارومیه    -

 

********************************************************* 

 

 مدارک پیوستی ویژه وام های صندوق رفاه دانشجویان:

 وام مسکن و ودیعه مسکن متاهلی:

دانشجویان مجرد ساکن در خوابگاه استیجاری تحت نظارت دانشگاه و منزل استیجاری شخصی مشمول بهره مندی از این وام هستند 

 است. که اخذ این وام با ارائه اجاره نامه معتبر به نام دانشجو امکان پذیر

http://swf.ir/images/uploadcenter_files/form3.pdf
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مشمولین وام ودیعه مسکن متاهلی دانشجویان متاهل فاقد خوابگاه که از وام مسکن بهره مند نیستند، می باشند که با ارائه تصویر سند 

 تاهل و اجاره نامه رسمی دارای کد رهگیری به نام دانشجو می توانند این وام را اخذ نمایند.

 

 وام ازدواج:

ال پس از حداکثر تا یک سهستند که ، دانشجویان متاهلی که در طول تحصیل تاهل اختیار نموده اندمشمولین بهره مندی از این وام 

شناسنامه زوجین  و می توانند با ارائه اصل و تصویر کارت ملی، تصویر عقدنامهتاریخ ثبت عقد ازدواج و فقط یکبار در طول تحصیل 

 این وام را اخذ نمایند.

 

 وام ضروری: 

الی رویدادهایی از قبیل وقوع حوادث طبیعی )زلزله، سیل، خشکس در نتیجه مشمولین این وام دانشجویانی هستند که در طول تحصیل 

، بیماری، خرید عینک طبی، هزینه پایان نامه تحصیلی و هزینه خرید و ...(، آتش سوزی، تصادف، فوت یکی از بستگان درجه یک

 ی مواجه اند.لوازم کمک آموزشی با مشکل مال

دانشجویان متقاضی وام باید اسناد هزینه کرد درخصوص هریک از رویدادها را ارائه نمایند و دانشجویان شاغل به تحصیل تحصیالت 

 تکمیلی که برای خرید کتب تخصصی با مشکل مالی مواجه اند نیز با ارائه فاکتور هزینه کتاب می توانند این وام را اخذ نمایند.

که در طول تحصیل، اختراعات و ابتکاراتی انجام می دهند و اختراع و ابتکار آنها به تایید سازمان پژوهش های علمی  دانشجویانی

و صنعتی ایران یا دبیرخانه جشنواره خوارزمی و جشنواره جوان خوارزمی یا معاونت پژوهشی دانشگاه رسیده باشد، با ارائه گواهی 

 ری مبتکر را دریافت نمایند.می توانند تسهیالت ضرو ثبت اختراع
 

صندوق  صندوق رفاه دانشجویان را در سایت رده راهنمای بهره مندی از تسهیالتدانشجویان می توانند فایل فش

از منوی اصلی در لینک راهنمای تسهیالت / راهنمای بهره مندی از تسهیالت رفاهی   swf.irرفاه به آدرس 

 دانلود و مطاله نمایند.

 را کلیک کنید اینجابرای دانلود 

 

********************************************************* 

 

 قابل توجه دانشجویان متقاضی بهره مندی از تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان
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ا با تمام رفایل فشرده راهنمای بهره مندی از تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان عزیز دانشجویان 

 از منوی اصلی در لینک راهنمای تسهیالت   swf.irسایت صندوق رفاه به آدرس  جزئیات از

  راهنمای بهره مندی از تسهیالت رفاهی دانلود و مطاله نمایند.

 
 کلیک کنید اینجابرای دانلود 
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