
 »شرايط دريافت وام شهريه«
 مجاز ترم ٦و دانشجويان مقطع كارشناسي پيوسته حداكثر تا    ترم ٣تا  دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته حداكثر  -

  ريال است.) ٣،٠٠٠،٠٠٠به دريافت وام مي باشند. (سقف وام براي هر بار تقاضا 
 ١١،٥٠٠،٠٠٠مجاز به دريافت وام مي باشند(سقف وام براي اين مقطع در هربار تقاضا ترم  ٣دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد تا  -

  ريال است)
  »شرايط و ضوابط بازپرداخت وام«

پس از فراغت از تحصيل نسبت به پرداخت كل بدهي به حساب  دانشجوياني كه موفق به پايان دوره تحصيلي خود شده اند،-١
 ٩زمان تعيين تكليف بدهي براي كليه دانشجويان (مشمول و غير مشمول)حداكثر  اقدام نمايند.صندوق رفاه و يا اخذ دفترچه اقساط 

ديگر بدهي قابل  ماه براي گرفتن دفترچه قسط مراجعه شود، ٩در صورتي كه پس از مدت  ماه پس از فراغت از تحصيل مي باشد.
   بايست كل بدهي را يكجا پرداخت نمايد.تقسيط نبوده و دانشجو مي

از كل بدهي در هنگام فراغت از تحصيل و صدور دفترچه اقساط بايستي يكجا توسط دانشجو واريز و اصل فيش  %١٠مبلغ  -٢
 %٤باز پرداخت وام شهريه دانشجويي با كارمزد  واريزي تحويل واحد صندوق رفاه موسسه گرديده و مانده بدهي تقسيط مي گردد.

  انه از زمان دريافت وام تا شروع بازپرداخت)سالي %٤محاسبه مي گردد.(مبناي محاسبه 
مدت خدمت نظام وظيفه به زمان مندرج  ماه پس از فراغت از تحصيل مي باشد. ٩تاريخ سررسيد اقساط براي كليه دانشجويان -٣

  در بند سه اضافه خواهد شد.
از شعب بانك تجارت در سراسر كشور  بايست در تاريخ سررسيد هر يك از اقساط به يكيمي بدهكاران داراي دفترچه اقساط،-٤

مراجعه و مبلغ بدهي خود را به حساب مندرج در فيش واريز و نسخه دوم(رسيد مخصوص پرداخت كننده) را تا تسويه حساب نهايي 
  نزد خود نگهداري نمايند.

  باشند.ي خود ميدانشجويان انصرافي ، تارك تحصيل و اخراجي ملزم به بازپرداخت كامل و يكجاي وام هاي دريافت-٥
  بايست نسبت به تمديد و تعيين كيفيت بدهي خود اقدام نمايند.در صورت قبولي دانشجو در مقاطع باالتر بالفاصله مي-٨

بايست تا تاريخ درخواست تمديد تمامي اقساط معوق و همچنين مي تذكر : در صورتي كه زمان سررسيد اولين قسط گذشته باشد،
   پرداخت گردد درغير اين صورت امكان تمديد وجود نخواهد داشت.جريمه ديركرد اقساط 

    
  
  

  
 
  



 »قابل توجه دانشجويان متقاضي وام شهريه«
صندوق رفاه و با عنايت به اينكه ارائه تسهيالت مشروط به ثبت نام  ٢با توجه به امكان ثبت تقاضاي وام در سيستم اتوماسيون فاز 

مي باشد،دانشجويان مي توانند نسبت به ثبت اطالعات فردي و درخواست وام به پرتال اوليه دانشجو در پورتال دانشجوئي 
  ) اقدام الزم به عمل آورند.bp.swf.irدانشجويي صندوق رفاه (

وزارت علوم اقدام نمايند در الويت پرداخت بديهي است دانشجوياني كه نسبت به ثبت نام اوليه در پورتال دانشجويي صندوق رفاه 
  قرار خواهند گرفت.

 مراحل ثبت درخواست وام  
  ويژه دانشجوياني كه در ترمها و مقاطع قبل وام دريافت نموده اند:

  ٢ورود به سامانه فاز  - bp.swf.ir   به آدرس پورتال دانشجوييورود به -١
  )١٢٣-٤٥٦٧٨٩-٠(با فرمت مشخص شده بطور مثال  )مي باشد. همان كد مليوارد نمودن كد ملي و كلمه عبور كه(  -٢
  تاييد >---وارد نمودن مشخصات محل سكونت -٣
  انتخاب نوع وام درخواستي(شهريه غيرانتفاعي) >--- منوي درخواست وام    -٤
  ثبت درخواست -٥

  متقاضي دريافت وام مي باشند الزم است اقدامات زير را بعمل آورند:دانشجوياني كه براي نخستين بار 
  .سند تعهد محضري از دفاتر اسناد رسمي-١

جهت تنظيم سند الزم است دانشجو(متعهد)و ضامن كه مي بايست كارمند رسمي،پيماني و يا بازنشسته دولت باشد به همراه 
  اسناد رسمي كشور(در هر شهري)مراجعه نمايند.شناسنامه و كارت ملي هر دو طرف به يكي از دفاتر 

دانشجويي و فرهنگي قسمت  سايت موسسهامور دانشجويان (فرم در  تكميل وتحويل فرم درخواست وام به واحد صندوق رفاه-٢
  .)باشدموجود مي

           .كپي شناسنامه و كارت ملي دانشجو(يك نسخه)-٣
  .سخه)كپي شناسنامه و حكم كارگزيني ضامن(يك ن-٤ 

 
 

 


