
 

 

 69-69تحصیلی سال اول نیمسال در دانشجویان وام نام ثبت آخرین مهلت

 
ان یمتقاضلذا ضروری است  ،باشدیان میجوتال دانشجویی صندوق رفاه دانشورمنوط به ثبت نام اولیه در پ ، 69-69 در نیمسال تحصیلی یدانشجویارائه وام  به اینکهتوجه  با

 نمایند.اقدام   69 /22/7تا حداکثر   www.bp.swf.irصندوق رفاه به نشانی  2اطالعات فردی و درخواست وام خود درپورتال دانشجویی فاز نسبت به تکمیل ثبت  ، وامدریافت 

 دانشجویی پورتال از طریق رفاه دانشجویان دارای پرونده می باشند(سیستم جامع صندوق  2و در فاز  انده قبال وام دریافت نمودهک)دانشجویانی  :ثبت نام متقاضیان قدیمی*

 باشد:ذیل امکان پذیر میمراحل مطابق  www.bp.swf.irصندوق رفاه دانشجویان 

  مراجعه به سایت صندوق رفاه دانشجویانwww.bp.swf.ir موزیال استفاده کنید جهت درخواست وام فقط باید از مرورگر. 

 :(223-223392-3کد ملی با درج خط تیره )مثال: نام کاربری و کلمه عبور 

 درخواست وام خود را ثبت نمایید.  خود را تکمیل و مشخصات 

اسان دانشگاه از شروع که برای کارشن صندوق رفاه دانشجویان، تال دانشجوییوررا در پ وام خود نتیجه تایید یا عدم تایید از ثبت درخواست وام، بعد دانشجویان موظفند توجه:

 شود مشاهده و پیگیری نمایند.سال تحصیلی فعال می

پورتال  به ثبت نام از طریقنسبت  سپس ابتدا مراجعه حضوری به امور دانشجویی با مدارک اعالم شده و ،که برای اولین بار درخواست وام می دهندمتقاضیان جدید *

 ذیل اقدام نمایند.موارد طبق   www.bp.swf.irدانشجویی صندوق رفاه دانشجویان 

 

 

   :مشمول دریافت وام دانشجویان           شرایط عمومی:

 

     به بعد. 62ورودی کارشناسی:-2    مهمان نبودن دانشجو و شاغل به تحصیل بودن در ترم آموزشی   

 به بعد 63کارشناسی ارشد: ورودی بهمن -2     ورود به دانشگاه از طریق معرفی از سوی سازمان سنجش 

 به بعد 62دکتری تخصصی: ورودی بهمن -3       اشتغال به تحصیل در سنوات تحصیلی مجاز 

 شهریه پرداز بودن و داشتن بدهی به سیستم مالی دانشگاه 

  بورسیه توسط سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومیعدم 

 )عدم اشتغال به کار در زمان دریافت وام.)غیر از کار دانشجویی 

  تحصیلی از سوی نهادها و سازمان هاعدم تامین شهریه 
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 دانشگاه قرآن و حدیث

 امور رفاه و خدمات دانشجویی

 

 

 :جهت دریافت وام مدارک مورد نیاز

 دانشجویانی که در نیم سال قبل ، از وام استفاده نموده اند:-الف

  دانشجویی پورتالثبت درخواست وام در 

 نداشتن بدهی معوقه در مقاطع تحصیلی قبل 

 می بایستی نسبت به آماده سازی و تحویل مدارک به شرح ذیل اقدام نمایند: متقاضی وام هستند، دانشجویانی که برای اولین بار-ب

  مور فرهنگی و ا و تحویل کاربرگ تکمیل شده بهتایید مدیریت آموزش  ، مورد نظر تکمیل اطالعات ،امور فرهنگی و دانشجوییدریافت کاربرگ درخواست وام از

 دانشجویی

 دریافت فرم تعهدنامه از امور فرهنگی و دانشجویی 

  به همراه کپی حکم کارگزینیارائه اصل سند تعهدنامه محضری با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی 

 پیمانی دولت و یا کارمند بازنشسته با ارائه گواهی کسر از حقوق باشد. : ضامن می بایست کارمند رسمی یا2تبصره

 باشد.: حضور دانشجو و ضامن فقط در دفتر اسناد رسمی الزامی است و نیازی به حضور ضامن در دانشگاه نمی2تبصره

 کند.امن کفایت می: برای ضمانت نیازی به چک یا سفته و سایر تعهدات مالی نیست و صرف امضای تعهد توسط ض3تبصره

 .کند ولی تحویل فرم درخواست وام برای تمامی دانشجویان متقاضی وام الزامی است: سپردن سند تعهد محضری یک بار برای کل دوران تحصیل کفایت می3تبصره

 

 تذکرات:

 اولویت خواهند بود.اند نسبت به سایر دانشجویان متقاضی در دانشجویانی که تاکنون از وام شهریه استفاده نکرده .2

 شوند.می مندبهره شهریه وام از شرایط، واجد دانشجویان سایر %93 تا شوندمی برخوردار ثابت شهریه پرداخت در تخفیف %33 از حداقل که دانشجویانی .2

 مند خواهند شد.بهرهتوجه به کاهش اعتبار وام شهریه از سوی وزارت علوم، دانشجویان براساس اولویت بندی از وام شهریه  با .3

 .وزارت علوم به دانشگاه خواهد بود زمان تخصیص وام پس از پرداخت از سوی صندوق رفاه .3

یری و تخصیص وام شهریه گو بر اساس تقاضاهای دریافتی تصمیم ارائه درخواست وام شهریه تحصیلی به منزله تخصیص وام شهریه تحصیلی به تمامی دانشجویان نمی باشد  .9

 خواهد پذیرفت.صورت 

 میزان تخصیص وام به دانشجویان بستگی به میزان اعتبار تخصیصی صندوق رفاه دانشجویان و تعداد متقاضیان دارد. .9

 نقد و الباقی به صورت اقساط می باشد. %23بازپرداخت وام پس از اتمام تحصیالت و به صورت  .7

 کارمزد روزشمار می باشد. %3شهریه دارای وام  .2
 


