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 انواع وام صندوق و شرایط متقاضیان

 

 وام جامع  

خهه مار رهههاهت هسههتن     تحههپ شش هه ی بازنشسههتناا ارنمنهه   ههه همههه .1

 تشانن  از این  ام استفاده  نن .ی متشهت، متنیز همسر بازمان ه

تشاننهه  از ایههن  ام هرزنهه  یهها هرزنهه اا بازمانهه ه، بههه نههشر  اههت، تن هها ی  ههار مت .2

. تعهه اد ااسههار، بههر اسههاا تههاریا انندههای بازمانهه  ت، در نماینهه اسههتفاده 

ی متههشهت، در تههاریا ا   ازمانهه ه ههشد. بههه ننههشاا مگهها ، ا ههر بنظههر  رهتههه مت

مهههاه، نسههه پ بهههه س هههپ درخشاسهههپ  ام ااههه ام نمایههه    تهههاریا انندهههای مرداد

. اسههب بههرای ا  تعیههین خشاههه   هه چ ههار  ،مههاه با هه بازمانهه  ت  ی، رخههر رباا

نامه،  رد تههههمانپی هعهههها    تههههمیمه)در صههههشرر تههههمانپ بازنشسههههته

 ، استفاده نمای .(تشان  از ح ا گر تنسیبی غیرهمسر متبازمان ه

با ههه . )در صهههشرر ی  ام هعههها  متدریاههههپ  ام ن یههه ، منهههشر بهههه تسهههشیه .3

% مههه ر را، 100ی بهههان ت، تههها زمهههاا اسهههت    دریاههههپ  ام از  ههه  ه

تههشاا درخشاسههپ  ام ن یهه ی را در ایههن سههامانه س ههپ نمههشد  حتههت ا ههر را نمت

 اش، تسشیه   ه با  .( ام ز دتر از مشن  ا لیه

 

 ایثارگریوام   

ههههای %(، رزاد هههاا سهههراهراز   خانشاده5ی نان هههازاا  راننههه ر )بهههی  از همهههه .1

 . نن  استفاده  ام این از تشانن    ای معظم صنعپ نفپ، مت

 یاب .این  ام به هر متناتت هنب ی  ار اختصاص مت .2
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از ایهههن  ام اسهههتفاده  ارنمنههه ،ی در صهههشرتت  هههه بازنشسهههته .3

 تشان ، دریاهپ نمای .ن رده با  ، همسر ا  مت

یههها همسهههر  محتهههرمی ایهههن  ام هنهههب بهههه بازنشسهههته .4

  یرد.ی ایشاا، تعاق متبازمان ه

 

 ازدواج فرزندانوام   

ایههن  ام بههرای ازد ال ا   هرزنهه اا اسههپ   بههرای هههر هرزنهه ، هنههب یهه  هنههره  .1

  یرد. ام تعاق مت

 تشانن  از این  ام استفاده  نن .هنب بازنشسته   همسر بازمان ه مت .2

 ام بههه ازای هههر هرزنهه  اابهه  دریاهههپ اسههپ   محهه  دیتت در تعهه اد  ام یهها  .3

 هرزن اا،  نشد ن ارد.تع اد 

 از تاریا ازد ال هرزن ، بی  از ی  سا   ذ ته با  .ن ای   .4

 

 تحصیلیوام   

 برای منانع باالتر از دیپام، ااب  دریاهپ اسپ. هنب این  ام، .1

 تشانن  از این  ام استفاده  نن .هنب بازنشسته   همسر بازمان ه مت .2

 هههاا نیهههز د ام بهههرای خش تشاننههه  از ایهههنبازنشسهههته   همسهههر بازمانههه ه مت .3

 .نماین استفاده 

 یاب .صاص متهاین  ام به ازای هر متناتت، در هر منطع تحصیات، هنب ی  ار اخت .4

 

 فوتوام   

 .یاب ای هشر  ابستناا درنه ی ، اختصاص متاین  ام تن ا بر .1

 ا هشر  ذ ته با  .یسا  از تار ن ای  بی  از ی  .2
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  یرد.سه هنره  ام به متناتت تعاق مت هنب .3

 تشان  سه هنره  ام دریاهپ نمای .همسر بازمان ه نیز مت .4

تشاننههه  از ایهههن  ام هنهههب بازنشسهههته   همسهههر بازمانههه ه مت .5

  استفاده  نن .
 

 ی مسکنودیعهوام   

 یاب .این  ام تن ا به بازنشسته   همسر بازمان ه تعاق مت .1

  شد  ه ا  ً  ام مس ن ننرهته با ن .این  ام به متناتیانت ارائه مت .2

تشانهه  با هه ، همسههر ایشههاا مت ا ههر بازنشسههته از ایههن  ام اسههتفاده ن ههرده .3

 دریاهپ نمای .

 ه  ن .تشان  از این  ام استفادی  ار متهر متناتت هنب  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بنیراا سههههتت، در تع هههه ار مسههههتمریاسههههب  ام درخشا م اهههه

  شد.متدرل 

 اهههشانین بانههه   مطهههابق بههها ، نتهههر   هههرایب احهههراز دریاههههپ  ام

ال تر نی هههت را بهههه سیسهههتم  از نریهههق اتصههها  اسهههپ   مر هههزی

 .خب انجام خشاه    به صشرر بر ،بان 

 هههماره تافهههن  :، ان نهههاتت ماننههه  ام س هههپ درخشاسهههپ ا ههه  از 

همهههراه،  ههه  ماهههت   تهههاریا تشلههه  خهههشد را در ب ههه  شر هایههه  

سهههما، مشهههاه ه  نیههه    در صهههشرر صهههحپ ایهههن ی سهههامانه

ت در مغههایرت نههشد هر شنههه ااهه ام نماییهه . در صههشرر  ،ان نههار

تههها  نیههه  ها مرانعهههه بهههه نماینههه  ت صهههن    ان نهههار مهههذ شر،

 .ت می   شد ، اص ح   ما در سامانه شر های 

 

 نکات
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 ی سما برای ثبت درخواست وامراهنمای استفاده از سامانه

 

را در اسهههمپ نهههشار ردرا مر ر هههر  sama.opif.irی سهههما، نشهههانت بهههرای  ر د بهههه سهههامانه

اسهههتفاده  هههشد.( در ادامهههه،  Chromeبزنیههه . )ب تهههر اسهههپ  هههه از مر ر هههر  Enterنش هههته   

 ههشد  ههه بایهه  نههام  ههاربری   مشههابه تصههشیر زیههر، نمههای  داده مت (Login)ی  ر د صههفحه

های مربشنههه  ارد نمههشده   بههر ر ی رمههز ن ههشر را  ههه بههه  ههما انهه م  هه ه اسههپ، در اسههمپ

ی شرسهههنات اسهههپ   رمهههز  ر د، نهههام  هههاربری همهههاا  هههماره  ایههه   نیههه . « ر د»ی د مهههه

نهههام  هههاربری بهههرای  تشانیههه  را را تغییهههر دهیههه .انههه اد یههه  تههها  ههه  هسهههتن   هههه مت

 بازمان  اا،    مات ایشاا اسپ.

 

 

 

 

 

 مرانعه نمایی : « ام»ی   صت خشد، بای  به اسمپ شس از  ر د به صفحه

 

 

 

 

  ای   نی : «بازنشسته الحسنهدرخشاسپ ارض»مطابق     زیر، بر ر ی ی باز  ه، سپس، در صفحه
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  ای   نی :« ن ی »ی ی زیر، بر ر ی د مهدر صفحهبا  ر د به این مرحاه، 

 

 

 

 

 

 هههشد   در نمهههای  داده مت «مش صهههار بازنشسهههته»ی بعههه ی، در اسهههمپ ا   صهههفحه

تههشاا بهها تشنههه بههه اههشانین مههذ شر در صههفحار ابتهه ایت ایههن راهنمهها، نسهه پ اسههمپ د م، مت

 به س پ  ام مشرد نظر اا ام نمشد:
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  ی ههت از مههشارد زیههر را انت هها  هتشانیهه، مت«نههشو  ام»بهها  ر د بههه ایههن مرحاههه، در اسههمپ 

  نی :

الحسههههنه ارض -الحسههههنه تحصههههیات ارض -هههههشر  الحسههههنهارض -ازد ال  الحسههههنهارض

 ی مس نالحسنه  دیعهارض -الحسنه نامع ارض -ایگار ری 

 

 

 

 

 

 

ی ا اههت، نهههشو  ام را از اسههمتت  ههه بههها هاهه  ارمههز مشههه    هه ه، انت ههها  در شنجههره

نماییهه   سههپس تمههامت هیاهه های مربشنههه، تشسههب خههشد سیسههتم، ت میهه  خشاههه   هه . بههه 

ننههشاا مگهها ، در  هه   زیههر، شههس از انت هها   ام ازد ال، سههایر هیاهه ها از نماههه: حهه ا گر 

عهه اد ااسههار تشسههب سیسههتم شههر  هه ه م اهه   ام، حهه ا گر ااسههار، م اهه  درخشاسههتت   ت

نههام هههردی را  ههه بههرای  ی درخشاسههپ  ام داده  هه ه  ،« ابسههته» هیاهه اسههپ. سههپس، در 

 را انت ا   رده   تصشیر  ناسنامه   نن نامه را تمیمه نمایی :
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های اینجانهههد بههه ین  سهههیاه بهههه صهههن   »  نهههار مهههتنبایههه  بههها س 

را ن مهههپ « انههه از   رههههاه  ار نهههاا صهههنعپ نفهههپ...بازنشسهههتنت، شس

بزنیهه . در غیههر ایههن صههشرر، س ههپ درخشاسههپ  ام انجههام ن شاههه   هه    

 را خشاهی  دی .« ان اری اسپ»شیغام 

، ا ههر  ام هههشر انت هها   ههشد، بایهه  نههام  ابسههته نیههز انت هها   ههردد   در همههین مرحاههه

 رشاشد   تمیمه  شد. ،تمائم را،  ام  تصشیر  ناسنامه    شاهت هشر

 نیههز ا ههر  ام تحصههیات انت هها   ههشد، نهه  ه بههر انت هها  نههام  ابسههته، بایهه   ههشاهت ا ههتغا 

 تمیمه  ردد.

 ی مس ن، تمائمت ن ارن .ههای ایگار ری    دیع ام

 ههه ه از مانههه ه بههه هت  ام شرداخپ»ی ا هههر  ام نهههامع انت ههها   هههشد، بایههه  از د مهههه

 )مشابه تصشیر زیر(، استفاده نمایی . «صن   

 
 

در صههشرر دا ههتن بهه هت، ام ههاا س ههپ درخشاسههپ  ام ن یهه ،  نههشد ن شاههه  دا ههپ، حتههت 

سررسههی  تعهه اد ااسههار، بههه شایههاا نرسههی ه امهها ا ههر شههی  از مشنهه ، تسههشیه  هه ه با هه  

 با  . 

ای از  ههه ه، تاری  ههههصهههفحه، بههها تشنهههه بهههه نهههشو  ام انت ا  در اسهههمپ شهههایین همهههین

  شد:  ه نمای  داده متهای دریاهپ ام
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 خشد را  ارد نمایی . تشتیحتشانی  در صشرر نیاز، مت «تشتیحار»در اسمپ 

ی س ههپ  ایهه  نماییهه  تهها درخشاسههپ  ام  ههما در سیسههتم س ههپ در ن ایههپ، بههر ر ی د مههه

 ههشد. سههپس بهها تشنههه بههه نههشو  ام    ههردش  ههار، درخشاسههپ  ههما بههرای ت ییهه    ااهه ام 

  ردد.منتدت، برای مسئش  مربشنه ارسا  مت

 ههشن    سههایر هههای نههامع   ایگههار ری، بههرای رئههیس  منطنههه ارسهها  متامهای  درخشاسههپ

هرسهههتاده های  ام، ابتههه ا بهههرای  ار هههناا رههههاهت دهتهههر نماینههه  ت انهههشاو درخشاسهههپ

 ، به رئیس منطنه ارناو داده خشاهن    . شن    شس از بررستمت

ت ها تشسههب رئههیس منطنههه، یهه  شیامهه  بههرای متناتههشههس از ت ییهه  ن ههایت درخشاسههپ

همههراه ، منههشر بههه درل صههحیح  ههماره تافههن  ههشد. دریاهههپ شیامهه  ااهه ام بههان تارسهها  مت

 تاابا هه . بههرای انمینههاا، بههه شیشهه شاا سههایپ   شر هایهه    صههتی سههما متدر سههامانه
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  نتههر همههراه خههشد را  مرانعههه  نیهه    صههحپ  ههماره تافههن ،سههامانهدر 

هتههر نماینهه  ت . در صههشرر نهه م درل را یهها  نههشد مغههایرر، بهها دنماییهه 

 صن   ، تماا بنیری .

تشانیههه  بهههه بانههه  ، متاز دریاههههپ شیامههه  سهههانپ 72  ذ هههپ بعههه  از

 امههشرمرانعههه  ههرده   در خصههشص دریاهههپ  ام ااهه ام نماییهه . از اینجهها بههه بعهه ، تمههامت 

 ههشد   دهتههر نماینهه  ت صههن   ، م اهه  بههه انجههام هی نشنههه  ههار تشسههب بانهه  انجههام مت

 اداری ن شاه  بشد.

تشانیهه  از اسههمپ باینههانت اسههتفاده  نیهه    ههاهت اسههپ  هه ه، متن ههپ شینیههری  ام س پ

  ه نشاننر را ر ی سطر مربشنه ارار دهی  تا  ردش  ار را م حظه نمایی .

 بههرتشانیهه  بهها د  بههار  ایهه  بههرای  ههما انجههام نشهه ه با هه ، متدر صههشرتت  ههه ت ییهه  ن ههایت 

  امههها در انت ههها   نیههه ی انصهههراا را ی باز ههه ه،  زینههههر ی سهههطر مربشنهههه در صهههفحه

 صشرتت  ه ت یی  ن ایت انجام   ه با  ، ام اا ابطا  یا انصراا ن شاهی  دا پ.

 

تشانهه  از  ام نههامع یهها  ام مصههشبه اسههتفاده نمایهه   ههه تعهه اد ی غیرهمسههر، هنههب متبازمانهه ه

 ههشد   نههت شیههامت از ااسههار را، بهها تشنههه بههه تههاریا شایههاا احههراز حیههار در نظههر  رهتههه مت

 ههشد. سههپس بایهه  تعهه اد ااسههار را بههه  هه   سههشی سیسههتم، تعهه اد را نمههای  داده مت

ی غیرهمسههر مایهه  با هه   ههه امهها ا ههر بازمانهه ه  س ههپ نماییهه . دسههتت، بههه را نهه د تغییههر دهیهه  

را تهههمانپ   یی نفهههپ، هم هههشا ر ا  معمهههش  با ههه ، بایههه  یههه  بازنشسهههته ،تعهه اد ااسهههار

  ن . در این صشرر،     بازمان ه   تامن ا ، بای  به دهتر نماین  ت مرانعه نماین .

رداخههپ ااسههار بههه بانهه  ااهه ام داههپ  نیهه   ههه خههشد بازنشسههته یهها بازمانهه ه بایهه  نسهه پ بههه ش

  ذ ته، از مستمری  سر ن شاه    .هم شا  ،نمای    ااسار
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