اطالعیه شماره ()3
شرایط دریافت وام بلندمدت شهریه وزارت علوم جهت نیمسال دوم 1399-1400

www.bp.swf.ir

کلیه وامهای پرداختی به دانشجویان شهریه بوده و پرداخت وام به صورت نقدی(واریز به حساب دانشجو) نمی
باشد.وام وزارت علوم ،بلندمدت بوده و پس از فراغت از تحصیل اقساط آن آغاز می شود.
 -1دانشجویان بایستی جهت ثبت درخواست از طریق مرورگر  internet explorerوارد سایت صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم
شده و درخواست خود را ثبت نمایند .در ضمن شماره تلفن همراه درج شده در سامانه بایستی به نام خود متقاضی باشد
 -2دانشجویان بایستی در ترم جاری انتخاب واحد داشته باشند.
 -3دانشجویان بایستی هرچه سریعتر نسبت به ثبت درخواست و ارائه مدارک به صندوق رفاه واحد اقدام نمایند.
 -4دانشجو می بایست با توجه به محدودیت های فنی از ساعت  8صبح الی  16بعدازظهر در پورتال دانشجویی ثبت نام نماید.

 -5آندسته از دانشجویانی که در ترمهای گذشته از طریق بانک مهر ایران موفق به دریافت این وام شده اند  ،این ترم نیز
طبق روال گذشته در هنگام ثبت درخواست وام  ،بانک مهر ایران را انتخاب نموده و وام آنان از طریق بانک مهر ایران
پرداخت می شود
 -6دانشجویان ورودی  99بایستی درخواست خود را(وام شهریه) ثبت نموده و سند تعهد محضری ارائه دهند .
 -7دانشجویانی که در ترم گذشته سند تعهد محضری ارائه داده و وام دریافت نموده اند فقط بایستی نسبت به ثبت درخواست وام شهریه در
سامانه اقدام نمایند.
 -8شایان ذکر است دانشجویانیکه تحت پوشش بنیاد شهید و بهزیستی باشند و دانشجویاپزوهش محور مشمول دریافت این وام نمی شوند
و همچنین دانشجویان غیر شاغل در اولویت می باشند.
 -9اشتغال به تحصیل در سنوات مجاز برای استفاده از وام صندوق رفاه به شرح زیر:
*کاردانی  ،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر  2سال تحصیلی( 4نیمسال)
* کارشناسی پیوسته حداکثر  4سال تحصیلی( 8نیمسال)
*دکتری تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر  4سال تحصیلی(  8نیمسال)
تبصره  :1یک ترم مرخصی تحصیلی مجاز تایید شده توسط اداره آموزش دانشگاه ،جزء دوره تحصیلی دانشجو محسوب می شود.
تبصره  :2چنانچه دانشجو به هر نحوی در دوره ای از تحصیل از وام استفاده ننماید ،مدت مذکور جزء سنوات تحصیلی وی محسوب
خواهد شد و از باقیمانده مدت دوره می تواند استفاده نماید.
 -10مراحل دریافت وام:
ورود به پروتال دانشجویی از طریق سایت صندوق رفاه به آدرس  www.swf.irیا مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه بهآدرسwww.bp.swf.ir
نام کاربری کلیه دانشجویان کد ملی به صورت  10رقم عدد و بدون خط تیره می باشد و کلمه عبور برای دانشجویان قدیمی همانکلمه عبور قدیمی و برای دانشجویان جدید همان  10رقم عددی کد ملی بدون خطوط بین آن می باشد.
دانشجوی ورودی جدید و بدون پرونده در سامانه جامع صندوق:

-

انتخاب دکمه ثبت نام دانشجوی جدید

-

وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد وانتخاب دکمه جستجو

-

شماره موبایل متقاضی را ثبت نموده وبرروی کد صحت سنجی کلیکمی نمایید پس از ثبت کد ارسال شده به موبایل متقاضی
وارد سامانه شده و سپس از سامانه خارج و مجددا وارد شوید سپس گزینه ای تحت عنوان ایجاد مقطع تحصیلی ایجاد می
شود که بایستی تابعیت،محل صدور،مرکز آموزشی و ...تلفن ثابت و همراه را وارد کرده و کد صحت سنجی ارسال شده به
گوشی همراه به صورت پیامک را نیز وارد نموده و انتخاب را زده ذخیره نمایند.

-

در صورت تایید دانشجو توسط دانشگاه به عنوان دانشجوی آن دانشگاه ،دانشجو با ورود مجدد به پورتال دانشجویی و ثبت
کلمه کاربری و عبور  ،درخواست وام می نماید.

مدارک مورد نیاز:
 -1دانشجویان مقاطع کاردانی ،کارشناسی پیوسته  ،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته :بایستی به کانال روابط عمومی
دانشگاه( روشنا) مراجعه نموده و فرم تعهد محضری را پرینت گرفته و با یک ضامن که کارمند رسمی می باشد به یکی
ازدفا تراسناد رسمی مراجعه نمایند الزم به ذکر است دانشجویان مقاطع فوق فقط با یک ضامن به دفتر اسناد رسمی مراجعه می
نمایند
 -2ضامن بایستی یک گواهی کسر از حقوق از محل کار خود با عنوان" :صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری" که
در متن آن عنوان کارمند رسمی قید شده باشد و همچنین در متن آن سقف وام تا مبلغ  300،000،000ریال قید شده باشد تهیه
نماید و در اختیار درخواست کننده وام قرار دهد
 -3کپی شناسنامه و کارت ملی وام گیرنده
 -4کپی و شناسنامه و کارت ملی ضامن
پس از تهیه مدارک فوق توسط وام گیرنده به آدرس سمنان کیلومتر  5جاده دامغان مجتمع دانشگاه آزاد سمنان ساختمان اداری
صندوق رفاه دانشجویان پست گردد (.مدارک هرچه سریعتر در اختیار صندوق رفاه واحد قرار گیرد)

-

نکته مهم :دانشجویان مقطع تحصیلی دکتری تخصصی ناپیوسته بایستی به همراه دو ضامن( کارمند رسمی) به دفاتر اسناد
رسمی مراجعه نمایند و همچنین در متن گواهی کسرازحقوق آنان نیز عالوه بر قید شدن کارمند رسمی سقف وام تا مبلغ
 600،000،000ریال درج گردد .سایر مدارک و شرایط همانند مقاطع دیگر می باشد.



سقف وام شهریه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد اسالمی:
مقطع

مبلغ به ریال /در هر نیمسال تحصیلی

توضیحات

کاردانی ،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

10،000،000

در هنگام ثبت مقطع تحصیلی دقت شود

کارشناسی ارشد ناپیوسته

20،000،000

در هنگام ثبت مقطع تحصیلی دقت شود

دکتری تخصصی ناپیوسته

50،000،000

در هنگام ثبت مقطع تحصیلی دقت شود

