راهنمای کلی درخواست وامها عبارت است از:
-1

افتتاح شماره حساب بانکی فعال ده رقمی در بانک تجارت بنام خود دانشجو و درج صحیح آن و نام شهر بانک -کد بانک و نام شعبه حساب در سایت سماد .توضیح اینکه در صورت ثبت شماره حساب
والدین و یا دوستان وام درخواستی لغو خواهد شد (.دانشجویان شبانه نیازی به افتتاح شماره حساب بانکی ندارند).

-2

دانلود فرم تعهد محضری از صفحه اول سایت سماد و تنظیم تعهد محضری با در نظر گرفتن شرایط مندرج ضامن در زیر فرم در یکی از دفترخانه های اسناد رسمی کشور و تحویل اصل تعهد بانضمام
آخرین کپی حکم کارگزینی ضامن و یا کپی فیش حقوقی ضامن و یا گواهی کسر از حقوق ضامن به امور دانشجویی دانشکده(دانشجویان دانشکده های ریاضی و علوم تربیتی مدارک خود را به اداره
رفاه واقع در مدیریت اموردانشجویی تحویل نمایند).

-3

ثبت نام اینترنتی درخواست وام درسایت سماد ودریافت کدرهگیری ازسیستم سماد(برای ثبت نام از مرورگر  Mozilla firefoxاستفاده شود).

-4

تحویل کپی مدارک اسکن شده وامها به امور دانشجویی دانشکده مربوطه (.در وام تحصیلی و وام شهریه نیازی به ارائه مدرک نیست)

داشتن شرایط آموزشی زیر جهت تقاضای انواع وامها الزامی است:
-1
-2
-3
-4

دارا بودن اولویت نیاز مالی با توجه به بومی یا غیر بومی بودن
عدم شاغل بودن و عدم استفاده از بورس تحصیلی
داشتن حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی
دارا بودن سنوات مجاز آموزشی

سنوات مجاز تحصیلی از لحاظ آموزشی عبارتند از:
الف) کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر  2سال تحصیلی ( 4نیمسال)
ب) کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته حداکثر  4سال تحصیلی ( 8نیمسال)
ج) کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای حداکثر  6سال تحصیلی ( 11نیمسال)
شرایط ضمانت فارغ التحصیالن :
پیرو بخشنامه های شماره  136/1/16161مورخ  96/9/2و  136/1/21344مورخ  96/16/22به استح ضار می رساند در خصوص ضمانت بازپرداخت تسهیالت دریافتی از صندوق رفاه دانشجویان ،عالوه بر کارکنان
رسمی و پیمانی دولت ،جانبازان ،خانواده معظم شهدا و آزادگان از کار افتاده که حقوق و مزایا از بنیاد شهید و جانبازان و ایثارگران دریافت می نمایند .از تاریخ صدور این بخشنامه کارکنان رسمی و پیمانی نهادهای عمومی
غیر دولتی همچون (نهاد رهبری و مراکز تابعه آن ،شهرداریها ،هالل احمر ،کمیته امداد حضرت امام (ره) ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،کمیته ملی المپیک ایران ،بنیاد  11خرداد ،سازمان تبلیغات اسالمی ،سازمان تأمین
اجتماعی ،سازمان دانش آموزی جمهوری اسالمی ایران ،بنیاد امور بیماریهای خاص ،صندوق بیمه روستائیان و عشایر ،صندوق تأمین خسارتهای بدنی ،کارکنان رسمی دانشگاه آزاد اسالمی ،کلیه بانکها ،شرکت آب و
فاضالب ،مخابرات ،برق ،گاز و سایر شرکتهای دولتی( ،حداقل با سه سال سابقه اشتغال) ،بازنشستگان نیروهای مسلح و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی نیز می توانند مشروط به ارائه مدارک ذیل،
بازپرداخت تسهیالت رفاهی را ضمانت نمایند:
* اصل سند تعهد که در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور تنظیم گردیده است.
* گواهی کسر از حقوق ضامن با عنوان صندوق رفاه دانشجویان.
* تصویر آخرین حکم استخدامی یا بازنشستگی (برای کارکنان دستگاههای اطالعاتی و امنیتی شامل وزارت اطالعات ،نیروهای مسلح ،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و  ...الزامی نیست ،ولی ارائه گواهی معتبر از
آخرین محل خدمت آنان ،جهت معرفی به صندوق رفاه دانشجویان الزامی است).
* تصویر آخرین فیش حقوق.
شایان ذکر است ضمانت بازنشستگان سایر دستگاهها به غیر از نیروهای مسلح فقط در صورت ارائه گواهی کسر از حقوق ضامن ،برای صندوق رفاه دانشجویان امکان پذیر است.توجه :تمامی
گواهی های مذکور در این بخشنامه باید صرفاً با عنوان صندوق رفاه دانشجویان -وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری صادر گردد در غیر این صورت فاقد ارزش خواهد بود.

نمونه فرم گواهی کسر از حقوق ضامن :
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
ریاست محترم صندوق رفاه دانشجویان

سالم علیکم؛
احتراماً؛ بدینوسیله گواهی می شود خانم /آقای  ...................................با کد پرسنلی  -----------کارمند رسمی و تمام وقت این اداره بوده و ماهانه مبلغ  ......................ریال حقوق دریافت می کنند و تعهد می نمایند
در صورت عدم پراخت اقساط خانم /آقای  ......................................که از آن صندوق وام دریافت نموده اند با اعالم کتبی از طرف آن صندوق ،از حقوق نامبرده کسر و در وجه آن صندوق واریز نمایند.

مهر و امضاء

