بسمهتعالی


اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم وام داﻧﺸﺠﻮﯾـﯽ ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  0010-0011ﻓﺮاﻫـﻢ ﺷﺪه و ﻓﺮﺻﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗـﺎ  25اردﯾﺒﻬﺸﺖ

ﻣﺎه  1401اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

داﻧﺸﺠﻮي ﻋﺰﯾﺰ ﺣﺘﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
داﻧﺸﺠـﻮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ وام ﺷﻬـﺮﯾﻪ ﻧﯿﻤﺴـﺎلدوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  0011-0010ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﭘﻮرﺗﺎل
دانشــجویی صـندوق رفــاه به آدرس  http://bp.swf.ir/مراجعه نمایند.
اول  ::یانشجویان جدیدالوروییایانشجویانیکهتاکنونیرصندوقرفاهیانشجوییثبتنامنکریهاند.
گروه 1
گروه
گروه
دوم ::یانشجویانیکهیرترمهاا ذشتاتهمعطاعفع اییرخواساتوامیایهانادوناواوامخاویرا
گروه2

تهر

شهریه غیرانتفاعی بانک مهر ایرانانتخابنمویهاند.

سوم :
گروهدوم :
گروه
یانشجویانیکهیرترمهاا ذشتتاهمعطعفع اییرخواساتوامیایهانادوناواوامخااویرا

ی

شهریهانتخابنمویهاند.

چهارم  :یانشجویانیکهیرمعاطعذشتتهیرخواستوامیایهاندووضعیتوامشانتعیینتک یفتدهباتد.
گروه 

دانشجویان جدید الورود
گروه اول :

 -0کلیک بر روی دکمه ثبت نام دانشجوی جدید.
 -2وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد و کلیک بر روی دکمه جستجو.
 -3وارد کـردن اطالعـا مربــوه بـه تابعیـت ،محـ صــدور ،مرکــآ آمو شــی ،رشــته تحصــیلی ،نــود دوره
تحصی (تاکید می گرددحتمـا بایـدروزاناهانتخـا گـردد) ،مقــطع ،سـال ورود ،نیمسـال ورود ،شـماره
دانشـجویی ،تلفن ثابت ،تلفن همـراه (سی کارتبهنامیانشجاااو) و دریافت کد صحت سنجی ارسال
شده به صور پیامک و در نهایت ذخیره تغییرا .
 -0درصور تایید دانشـجو توسط دانشــگاه به عنوان دانشجوی آن دانشگاه ،دانشجو با ورود مجدد به پورتـال
دانشجویی و وارد کردن کد ملی و رمآ عبور ،درخواست وام ،نود وام درخواستی را شهریه انتخا مینماید.
ضمناًدر صور عدم تایید حتما با واحد دانشجویی تماس گرفته و تذکرمهم را نیآ مطالعه نمایید.

دانشجویانی که در ترم های گذشته مقطع فعلی درخواست وام داده و
نوع وام را شهریه غیر انتفاعی بانک مهر ایران انتخاب نموده اند

گروه دوم:

یانشجویانمشکورحتماًبایدحداقلیکباربهبانکقرضالحسنهمهرایرانجهتتشکیلوتکمیلپرونده
مراجعهکریهباتند .
 -0وارد نمودن کد ملی و رمآ عبور (که همان کدملی دانشجو بدون خط تیره میباشد)
 -2در قسمت درخواست وام ،نود وام را شهریه غیر انتفاعی بانک مهر ایران انتخا نمایید.
دانشجویانی که در ترم های گذشته مقطع فعلی درخواست
وام داده و نوع وام را شهریه انتخاب نموده اند

گروه سوم:

 -0وارد نمودن کد ملی و رمآ عبور (که همان کدملی دانشجو بدون خط تیره میباشد)
 -2در قسمت درخواست وام نود وام را شهریه انتخا نمایید.

دانشجویانی که در مقاطع گذشته
درخواست وام داده اند
گروه چهارم:

 -0وارد نمودن کد ملی و رمآ عبور (که همان کدملی دانشجو بدون خط تیره میباشد)
 -2پنجـره جدید ،مقـطع قبلی تعیین تکلیف شـده را نمـایش میدهد و دانشجـــو بایـد ایجـاد مقطـع تحصـیلی
جدید را انتخا نماید.
 -3وارد کردن تابعیت ،مح صدور ،مرکآ آمو شی ،رشته تحصیلی ،نـود دوره ،مقطـع ،سـال ورود ،نیمسـال ورود،
شماره دانشجویی ،تلفن ثابت ،تلفن همراه (سی کارتبهنامیانشجو) و دریافت کد صـحت سـنجی ارسـال
شده به صور پیامک و در نهایت ذخیره تغییرا .
 -0درصور تایید دانشگاه ،دانشـجو با ورود مجــدد بـه پورتـال دانشـجویی و ثبـت کلمـه کـاربری و رمـآ عبـور،
درخواست وام مینماید.

تذکر مهم  :هماهنگی با دانشـگاه جهت مطابقت و تایید ثبت نـام اولیـه بـا اراهـه مسـتندا اعـم ا اصالوتواویر
تناسنامهوکارتم ی،کارتیانشجوییو سندتعهدنامهمحضر .
 دانشجـویانـی که برای اولـین بار در هر مقطع متقاضـی وام شهریـه میباشنـد (صرف نظر ا این که در مقاطـع
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
) (09026081417ارﺳﺎل 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.
آدرس :ﻗﻢ ،ﺑﻠﻮار ﺑﺴﯿﺞ ،ﺑﯿﻦ ﮐﻮﭼﻪ  02و  ، 22ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽﻫﻨﺮ واﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ  3715834616 :ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎي ﻻزم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺣﯿﺪرى از ﻃﺮﯾﻖ
ﺷﻤﺎره ﻫﺎي زﯾﺮارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس0 2528830 782 :داﺧﻠﯽ  21 9اﻣﻮر داﻧﺸﺠﻮﯾﻰ
نکته:تاریخ ثبت نام اولیه وام شهـریه و تغیرا آن توسط صندوق رفـاه تعیـین شـده و دانشـگاههـا در قبـال اینگونـه
تغییرا هیچ مسـئولیتی ندارند .بدیهـی است پرداخت وامهای دانشــجویی منوه به واریآ وجه وامها ا سوی صــندوق
رفــاه دانشــجویان بوده و ثبتناموامبهمعنا واریزقطعیوجهنخواهدبوی .در ادامه میتوانید شرایط ضامنین و
راهنمای تصویری استفاده ا سامانه را مشاهده نمایید.

ترایطضامنینبرا بهرهمند ازوامها یانشجویی

.

.

راهنما توویر استفایهازسامانهصندوقرفاه

.

.

