
تعالیبسمه

امکان ثبت نام وام دانشجویـی نیمسال دوم سال تحصیلی 0011-0010 فراهـم شده و فرصت ثبت نام تـا 25 اردیبهشت
ادامه خواهد داشت. ماه 1401 

توضیحات را تا پایان اطالعیه با دقت مطالعه نمایید.  دانشجوي عزیز حتما تمام مراحل و
دانشجـویان متقاضی وام شهـریه نیمسـالدوم سال تحصـیلی 0010-0011 می توانند جهت ثبت نام به پورتال 

مراجعه نمایند. /http://bp.swf.irاه به آدرس ــندوق رفـجویی صــدانش

یرصندوقرفاهیانشجوییثبتنامنکریهاند.تاکنونیایانشجویانیکهجدیدالوروی انییانشجو : 1گروه 

یرخواساتوامیایهانادوناواوامخاویراترمهاا ذشتاتهمعطاعفع اییانشجویانیکهیر:  2گروه

انتخابنمویهاند.انتفاعی بانک مهر ایرانغیر شهریهتهر

ویرااواوامخاادونایایهانتوامایرخواسیاهمعطعفع اا ذشتتاترمهیریانشجویانیکه

نمویهاند.انتخابشهریه          ی

 ووضعیتوامشانتعیینتک یفتدهباتد.یرخواستوامیایهاندذشتتهمعاطعیانشجویانیکهیر

.دیجد یثبت نام دانشجو کلیک بر روی دکمه -0

.دکمه جستجوکلیک بر روی  تولد و خیو تار یوارد کردن کد مل -2

نــود دوره ،یلیـرشــته تحصـ  ،یـدور، مرکــآ آمو شـ ـمحـ  صـ   ت،یــتابعاطالعـا  مربــوه بـه   وارد کـردن   -3

ورود، شـماره   مسـال یطع، سـال ورود، ن ـ، مقـ (انتخـا  گـردد  روزاناهحتمـا بایـد  تاکید می گرددتحصی )

 ارسال یسنج صحت کد افتیو در و(ااا)سی کارتبهنامیانشج راهـهم ، تلفنتلفن ثابت ،ییجوـدانش

تغییرا . رهیذخدر نهایت و  امکیبه صور  پ شده

آن دانشگاه، دانشجو با ورود مجدد به پورتـال یگاه به عنوان دانشجوــجو توسط دانشـدانش دییدرصور  تا -0

 .نماید میانتخا   شهریهرا نود وام درخواستی ، درخواست وام و رمآ عبور،وارد کردن کد ملی و  ییدانشجو

.مطالعه نماییدنیآ را  ضمناًدر صور  عدم تایید حتما با واحد دانشجویی تماس گرفته و تذکرمهم

الورود دانشجویان جدید  

: اول گروه

:  اولگروه   

: دوم گروه   

: دومگروه  :  سوم گروه   

: چهارمگروه 

http://bp.swf.ir/


حتماًبایدحداقلیکباربهبانکقرضالحسنهمهرایرانجهتتشکیلوتکمیلپروندهیانشجویانمشکور

.مراجعهکریهباتند

(دباش یم رهیدانشجو بدون خط ت یکه همان کدمل)و رمآ عبور  کد ملیوارد نمودن  -0

انتخا  نمایید. شهریه غیر انتفاعی بانک مهر ایران نود وام را ،در قسمت درخواست وام -2

د(باش یم رهیدانشجو بدون خط ت یکه همان کدمل)و رمآ عبور  کد ملیوارد نمودن  -0

انتخا  نمایید.شهریه  نود وام رادر قسمت درخواست وام  -2

د(باش یم رهیدانشجو بدون خط ت یکه همان کدمل)و رمآ عبور  کد ملیوارد نمودن  -0

یلیتحصـ  بایـد ایجـاد مقطـع   و ـــ دهد و دانشج یم شیاـده را نمـش فیتکل نییتع یطع قبلـمق ،دیره جدـپنج -2

.دیرا انتخا  نما دیجد

ورود، مسـال ینـود دوره، مقطـع، سـال ورود، ن    ،یلیرشته تحص ،یمح  صدور، مرکآ آمو ش ت،یوارد کردن تابع -3

 ارسـال  یسـنج  صـحت  کد افتیو در )سی کارتبهنامیانشجو( همراه ، تلفنتلفن ثابت ،ییشماره دانشجو

تغییرا . رهیذخدر نهایت و  امکیبه صور  پ شده

و رمـآ عبـور، یو ثبـت کلمـه کـاربر    ییدد بـه پورتـال دانشـجو   ـجو با ورود مجـ ـ، دانشدانشگاه دییدرصور  تا -0

.دینما یم درخواست وام

و  درخواست وام دادهمقطع فعلی گذشته  ترم هایدانشجویانی که در 

 نوع وام را شهریه غیر انتفاعی بانک مهر ایران انتخاب نموده اند 

:دومگروه 

دانشجویانی که در مقاطع گذشته 

 درخواست وام داده اند 

:چهارمگروه 

دانشجویانی که در ترم های گذشته مقطع فعلی درخواست 

 وام داده و نوع وام را شهریه انتخاب نموده اند

:سومگروه   



ریاصالوتواومسـتندا  اعـم ا     بـا اراهـه   هیـ ثبت نـام اول  دییگاه جهت مطابقت و تاـدانش هماهنگی با : تذکر مهم

 . سندتعهدنامهمحضر کارتیانشجوییو،یتناسنامهوکارتم 

 ع ـد )صرف نظر ا  این که در مقاطـباشن ه میـی وام شهریـین بار در هر مقطع متقاضـی که برای اولـویانـدانشج

قبلی تشـکیل پرونده داده و وام نیز دریافت کرده باشـند(، بایسـتـی فـرم تعـهد محضـري را دریافت نمایند. 
بعد از تکمـیل آن توسط ضامن در دفاتر ثبت اسـناد رسمی، تصویر سند تعهد را به واتس اپ واحد آموزش 

(09026081417) ارسال نموده و سپس اصل سند را تحویل امور دانشجویی دانشگاه نمایند 

)روی پاکت قید گردد: سند تعهد وام دانشجویی(.

 .اص  سند تعهد محضری بایستی ا  طریق پست به آدرس دانشگاه ارسال گردد

، موسسه آموزش عالیهنر واندیشه اسالمی آدرس: قم، بلوار بسیج، بین کوچه 02 و 22 
کد پستی:  3715834616 براي انجام هماهنگی هاي الزم می توانید با جناب آقاي حیدرى از طریق

شماره هاي زیرارتباط برقرار نمایید.

21 امور دانشجویى 0داخلی 9 2528830  تلفن تماس:  782

اینگونـه  هـا در قبـال    توسط صندوق رفـاه تعیـین شـده و دانشـگاه    و تغیرا  آن ریه ـتاریخ ثبت نام اولیه وام شهنکته:

ندوق ــها ا  سوی ص جویی منوه به واریآ وجه وامــدانشهای  ی است پرداخت وامـئولیتی ندارند. بدیهـهیچ مستغییرا  

 شرایط ضامنین و توانید در ادامه می .ثبتناموامبهمعنا واریزقطعیوجهنخواهدبویجویان بوده و ــاه دانشــرف

 راهنمای تصویری استفاده ا  سامانه را مشاهده نمایید.

.ها یانشجوییمند ازوامترایطضامنینبرا بهره.



.راهنما توویر استفایهازسامانهصندوقرفاه.




