
 96-97 اول سال تحصیلی  نیمسال براي دانشجویی ھای وام نام ثبت نحوه و شرایط
سامانه ثبت اطالعات وام دانشجویان دانشگاها و موسسات آموزش عالی از طریق پورتال دانشجویی اتوماسیون صندوق رفاه 

فعال می باشد . تمامی دانشجویان می توانند در این تاریخ به سامانه مراجعه و ثبت نام نمایند  www.bp.swf.ir ن دانشجویا
 به امور صندوق رفاه موسسه 200/08/96. پس از ثبت نام اولیه یا ثبت وام ، مدارك مربوطه را می بایست حداکثر تا تاریخ 

 . تحویل داده دهند
 

 :گیرندگان وام عمومی شرایط
 دانشجویی شئونات رعایت و اخالقی صالحیت بودن دارا .1
 مالی نیاز اولویت بودن دارا .2
 تحصیلی بورس یا کمک وام، از استفاده عدم .3
 به کار اشتغال عدم .4
 آموزشی مقررات طبق لزوم مورد ايھواحد تعداد حداقل اخذ .5
 متوالی بطور قبلی نیمسال دو در دانشجو نبودن مشروط .6
کشور  رسمی اسناد دفاتر از یکی در دولت، پیمانی یا رسمی شاغل کارمند ضامن با محضري تعهد سند سپردن .7

 
 وام ها :  از استفاده مدت

چهارم تا ترم ستهناپیو  و کارشناسی ارشدستهکاردانی،کارشناسی ناپیو •  

مهشت تا ترم هکارشناسی پیوست  • 

با یک ضامن کارمند شاغل دولتی (رسمی همراه  هپرینت گرفتدانلود فرم ها محضري را از لینک تعهدنامه دانشجویان می توانند 
 نمایند داشتن کارت شناسایی و آخرین حکم کارگزینی مراجعه تنظیم سند جهتیکی از دفاتر اسناد رسمی کشور به یا پیمانی) 

 درستی در به دانشجو و ضامن ھمراه الزامی است لطفا دقت نمائید آدرس پستی و شماره تماس ثابت و خانه دفتر ئه بهبراي ارا
 محضري عهد پورتال دانشجویی صندوق رفاه، اصل سند تسامانهسند قید شود. پس از تکمیل سند و پس از ثبت نام اینترنتی در 

 جه:.تودهید  اداره رفاه دانشجویی تحویل به کپی کارت ملی و کارت دانشجویی و کپی حکم کارگزینی ضامن، ھمراه بهرا 
 صندوق رفاه دانشجویان وزارت به نام مربوطه خودي کسر از حقوق از سازمان ھمحضري نیازمند گواتعهدنامه عالوه بر  ضامن

 علوم می باشد. 

خالصه مدارك الزم :  

(دانلود فرم ها ) درخواست وام از امور دانشجویان مؤسسه و تکمیل آنها . 3 و 2 و 1- دریافت فرمهاي  1  

  با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور  (به همراه ضامن کارمند یا بازنشسته دولتی) 3- محضري نمودن فرم شماره 2

- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی دانشجو و ضامن3  

- فتوکپی آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی ضامن4  

- گواهی کسر از حقوق به نام صندوق رفاه دانشجویان5  

- یک عدد پوشه6  


