اطالعيه مهم صندوق رفاه دانشجويان
در رابطه با چگونگي دريافت وام بلندمدت تحصيلي (بانك مهر ايران)

كليه دانشجوياني كه متقاضي دريافت وام بلندمدت وزارت علوم از محل بانك مهر ايران جهت نيمسال دوم  78-97مي باشند
(چه دانشجوياني كه از محل صندوق رفاه واحدبيرجند وام دريافت نموده اند و چه دانشجوياني كه از صندوق رفاه واحد وام
دريافت ننموده اند) با توجه به محدوديت زماني و محدوديت منابع ،پس از مطالعه ،بررسي و احراز شرايط ،هرچه سريعتر
جهت دريافت وام نسبت به ثبت درخواست خود در پورتال صندوق رفاه وزارت علوم اقدام نمايند .مراحل پرداخت وام به
شرح ذيل خواهد بود:
 -1ثبت درخواست در پورتال دانشجويي صندوق رفاه وزارت علوم به آدرس  www.bp.swf.irحداكثر تا تاريخ ۲7
اسفندماه97
نكته :جهت بازديد از سايت فوق حتماً بايستي از مرورگر ) internet explorer (IEاستفاده نمائيد .در صورت بروز مشكل در
تشكيل پرونده و يا ورود به پرونده الزم است از منوي  toolsگزينه  compatibility view settingرا انتخاب كنيد و سپس
در نوار  add this websiteآدرس swf.ir :را تايپ كرده و سپس بر روي  addكليك كنيد .آدرس تايپ شده به جدول
اضافه مي شود و سپس بر روي دكمه  closeكليك و خارج شويد.

الف -دانشجوياني كه داراي پرونده وام شهريه از محل وزارت علوم در مقطع تحصيلي فعلي مي باشند با كد كاربري و
رمز عبور خود از منوي ورود به پورتال وارد سامانه شده وفقط نسبت به ثبت درخواست وام اقدام نمايند.
ب -دانشجوياني كه داراي پرونده وام شهريه از محل وزارت علوم در مقطع تحصيلي قبلي مي باشند از منوي تشكيل
پرونده وارد سامانه شده و پس از وارد كردن كد ملي ،از منوي درخواست ايجاد مقطع تحصيلي جديد نسبت به تكميل
فرم مربوطه و ذخيره آن اقدام و منتظر تأييد صندوق رفاه باشند .پس از تأييد ،دانشجو داراي پرونده در مقطع فعلي شده
و سپس مانند مرحله الف نسبت به انجام مراحل درخواست وام اقدام نمايند.
ج -دانشجوياني كه داراي پرونده وام شهريه از محل وزارت علوم نيستند از منوي تشكيل پرونده وارد سامانه شده و پس
از وارد كردن كد ملي نسبت به تكميل فرم و ذخيره آن اقدام و منتظر تأييد صندوق رفاه باشند .سپس مانند مرحله الف
نسبت به انجام مراحل درخواست وام اقدام نمايند.
 -۲درخواست دانشجو توسط صندوق رفاه دانشگاه محل تحصيل بررسي و تاييد مي شود.
 -3درخواست دانشجو توسط صندوق رفاه وزارت علوم بررسي و پس از تاييد به بانك مهر ارسال مي شود.
 -4دانشجو پس از دريافت پيامك به بانك مهر شعبه مربوطه مراجعه و نسبت به تكميل فرم ها و ارائه مدارك مربوطه اقدام
مينمايد.

نكته مهم:

دانشجوياني كه در ترم قبل درخواست نموده و در يكي از شعب بانك مهر تشكيل پرونده داده اند نياز

به مراجعه مجدد به بانك نميباشد فقط بايد درخواست در سامانه جهت ترم جديد ثبت نمايند.
شرايط عمومي دريافت وام شهريه:
 -1انجام ثبت نام آموزشي و انتخاب واحد حداقل تعداد واحدهاي تحصيلي طبق مقررات آموزشي در نيمسال مربوطه

 -۲رعايت شئون دانشجويي و عدم سابقه در كميته انضباطي
 -3به دانشجويان مهمان وام تعلق نمي گيرد.
 -4به دانشجويان خارج از سنوات تحصيلي مجاز وام تعلق نمي گيرد.
 -5دانشجوياني كه بيش از دو ترم مشروط شده اند فقط با مجوز كتبي از معاونت دانشجويي مي توانند از وام استفاده كنند.
نكته  :ثبت درخواست اينترنتي زودتر در بازه تعيين شده (تا مورخه  )97/9/15مي تواند به عنوان يك اولويت مدنظر قرار گيرد.

نحوه و شرايط پرداخت و بازپرداخت وام

سقف مبلغ و تعداد نيمسال تحصيلي قابل پرداخت وام شهريه به دانشجو براي هر يك از مقاطع تحصيلي مطابق جدول زير
تعيين مي گردد:
شرح

كارداني

كارشناسي
ناپيوسته

كارشناسي

كارشناسي ارشد
ناپيوسته

دكتري
ناپيوسته

نيم سال تحصيلي قابل پرداخت

تا  4نيمسال

تا  4نيمسال

تا  8نيمسال

تا  4نيمسال

تا  8نيمسال

مبلغ قابل پرداخت در هر نيمسال

مبلغ 5.000.000

مبلغ 5.000.000

مبلغ 5.000.000

مبلغ 11.500.000

مبلغ ۲5.000.000

تحصيلي

ريال

ريال

ريال

ريال

ريال

تسهيالت ارائه شده بر مبناي عقد قرض الحسنه و با كارمزد  3درصد مي باشد كه ساالنه و بر اساس مانده بدهي محاسبه و
به اصل وام اضافه و به همراه اقساط تسهيالت پرداختي وصول مي گردد.

