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آنـــی-پیگیری سوم

روسای محترم مراكز آموزش علمی كاربردی استان تهران شرق

سالم علیکم؛

  احتراماً؛ پیرو نامه شماره ۱۴۰۱/۶۴۹۶/ت ش مورخ ۱۴۰۱/۸/۲ ثبت وام دانشجویی تا پایان وقت 

اداری روز دوشنبه مورخ ١٤٠١/٨/٣٠ می باشد، مقتضی است نسبت به ثبت وام دانشجویان مطابق 

موارد ذیل با مطالعه فایل آموزشی راهنمای ثبت وام (پیوست) اقدام نمایند.

۱- مراتب به نحو شایسته از طریق سامانه همآوا، ارسال پیامک، اطالعیه در فضای مجازی و ... 

ضمن راهنمایی کامل، به دانشجویان اطالعرسانی شود تا برای ثبت درخواست خود به نشانی 

www.swf.ir مراجعه نمایند. 

برای جلوگیری از برگشت وام، خواهشمند است نسبت به فعال و به روز بودن شماره حساب  -۲
دانشجویان اطمینان حاصل نمایید.

در زمان ثبت اطالعات سند تعهد در پرونده دانشجویان ضروری است مشخصات ضامن از طریق  -۳
وب سرویس سازمان ثبت احوال (موجود در پورتال دانشجویی صندوق) استعالم و پس از تایید 

مراتب، تصاویر اسناد تعهد به صورت خوانا بارگذاری شود.
دریافت مدارک و مستندات وام و سند تعهد دانشجو از جمله ضرورتهای دریافت وام میباشد  -۴
و شایسته است به منظور حمایت از دانشجویان و همکاری با آنان ترتیبی اتخاذ شود تا در ایام 
تداوم شیوع بیماری کرونا، به نحو مقتضی مدارک و مستندات مربوط از دانشجویان متقاضی وام 
دریافت گردد. (شایان ذکر است اخذ گواهی کسر از حقوق ضامن در سال تحصیلی جاری 

الزامی نمیباشد.)
دانشجویانی که در نیمسال های گذشته از وام شهریه صندوق بهره مند شده اند، امکان استفاده  -۵

از وام بانک قرض الحسنه مهر ایران را ندارند.
با توجه به اعمال تغییرات در فرم سند تعهد محضری در راستای تسهیل شرایط ضامن و ارسال  -۶
آن به کانون سردفتران و دفتر یاران، از سال تحصیلی جاری مالک ضمانت وام متقاضیان جدید، 

صرفا سند تعهد جدید (پیوست) خواهد بود.
وام شهریه برای دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته به ازای هر ترم مبلغ  -۷

١۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال میباشد.

http://www.swf.ir/
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پرداخت وام شهریه به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان  -۸

بهزیسی کشورکه اسامی آنان از سوی این دو نهاد معرفی شده و قبال در سامانه بارگذاری 

گردیده است پس از انتخاب گزینه "شهریه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی" 

در پورتال دانشجویی و ثبت درخواست وام توسط دانشجو انجام می شود. از این رو کارشناسان 

محترم دانشگاه می بایست ضمن الصاق صورتحساب مالی نیمسال جاری دانشجو در پرونده فاز 

۲ وی، نسبت به ثبت کل مبلغ شهریه در سامانه اقدام نمایند تا پس از کسر سهم پرداختی 

نهادهای حمایتی از کل شهریه دانشجو، مبلغ وام مازاد شهریه توسط سامانه محاسبه و اعمال 

گردد. شایان ذکر است عدم ثبت درخواست این وام به منزله انصراف از دریافت وام مازاد شهریه 

می باشد. ضمنا پس از ثبت درخواست این وام، امکان استفاده از وام شهریه صندوق و یا بانک 

در این نیمسال وجود نخواهد داشت. دانشجویان تحت پوشش متقاضی وام مذکور نیاز به ارائه 

معرفی نامه به دانشگاه ندارند.

با عنایت به مصوبه گردهمایی روسای واحدهای استانی در ١٧-١٨ مهر ١٤٠١ و تاکید رئیس 

محترم دانشگاه انتظار میرود حداقل ٣٠درصد دانشجویان تقاضای وام شهریه را در نیمسال 

جاری ثبت نمایند.


