
 اطالعیه وام دانشجویی

به  ،داشت فرا رسیدن سال تحصیلی جدید و آرزوی سالمتی و تندرستی برای همه دانشجویان ضمن گرامی
می رساند که ثبت تقاضای وام در سامانه دانشجویی  های دانشجویی  اطالع دانشجویان محترم متقاضی وام

فعال می باشد و ضرورت دارد تمامی دانشجویان  30/07/1399از تاریخ   www.bp.swf.ir)پورتال( 
 خود در سامانه مذکور اقدام نمایند.  درخواستنسبت به ثبت  ،متقاضی واجد شرایط

 براساس آخرین مصوبات صندوق رفاه دانشجویان:

 اولویت پرداخت وام به دانشجویان بی بضاعت و کم بضاعت می باشد -1

از سال تحصیلی جدید از طریق بانک  ،پرداخت وام ودیعه مسکن متاهلی به کلیه دانشجویان واجد شرایط -2
 قرض الحسنه مهر ایران انجام می گیرد.

در و پرداخت وام شهریه به دانشجویان شهریه پرداز شاغل پس از بهره مندی دانشجویان غیر شاغل  -3
 ر می باشد.شهریه امکان پذی وام صورت وجود اعتبار مازاد

با توجه به اعمال تغییرات در فرم سند تعهد محضری در راستای تسهیل شرایط ضامنین و ارسال آن به  -4
 صرفا سند تعهدکانون سردفتران و دفتریاران، از سال تحصیلی جاری مالک ضمانت وام متقاضیان جدید 

 خواهد بود. جدید

 مجاز به درخواست وام شهریه نمی باشند. ند،هست تحت پوشش بنیاد شهید و ایثارگران ی کهدانشجویان -5
 )درخواست سایر وام ها بالمانع است(.

می بایست نسبت به ارائه  ،ریال باالتر باشد 000/000/150دانشجویانی که سقف وام های دریافتی آنان از  -6
 سند تعهد محضری ضامن دوم اقدام نمایند.

گونه فاکتور خرید لپ تاپ، گوشی و سایر لوازم هرتاکید می گردد برای دریافت وام ضروری از ارسال  -7
 کمک آموزشی اجتناب گردد.

 KB200تصاویر اسناد ارسالی می بایست دارای نام و نام خانوادگی دانشجو، تاریخ معتبر، و حجم حداکثر  -8
 باشد.

 ها جدول زمانبندی درخواست ثبت وام

 توضیحات آخرین مهلت ثبت درخواست وام دوره  نوع وام ردیف

 به دانشجویان متاهل با ارائه سند تاهل حداکثر مبلغ تعلق می گیرد. 14/09/1399 روزانه تحصیلی 1

2 
 -حوادث و بالیای طبیعی –)موارد خاص  ضروری

 -قهرمان ورزشی –برتر نمونه کشوری  –توان خواه 
 ازدواج(

 14/09/1399 روزانه

 نمایددانشجو در هر نیمسال از یک رویداد می تواند استفاده  -

 استفاده از هر رویداد صرفا یک بار مجاز است -

ماه پس  18رویداد ازدواج فقط یک نوبت در تمام مقاطع و حداکثر  -
 از تاریخ عقد صرفا در طول تحصیل امکان پذیر است

مهلت ارائه مستندات اسناد مالی و پزشکی و اعتبار آنان برای  -
عی، توان دریافت رویدادهای موارد خاص، حوادث و بالیای طبی

ماه پس از وقوع رویداد و برای دانشجویان برتر،  9خواه حداکثر 

http://www.bp.swf.ir/


نمونه کشوری قهرمان ورزشی حداکثر  ماه پس از دریافت مدارک 
 و صرفا در دوره تحصیلی دانشجو قابل قبول است.

 14/09/1399 روزانه ویژه دکتری صندوق 3
برای هر ریال  000/000/42وام ویژه دکتری طی یک لیست به مبلغ 

 نیمسال امکان پذیر است.

 14/10/1399 روزانه ویژه دکتری بانک 3
صرفا دانشجویانی که قبال از این وام استفاده نموده اند می توانند طی 

 ریال برای هر نیمسال استفاده نمایند. 000/000/21دو لیست به مبلغ 

 14/10/1399 روزانه ودیعه مسکن از بانک قرض الحسنه مهر ایران 5

دانشجو می بایست متاهل، فاقد خوابگاه و دارای سند تعهد و  -
 اجاره نامه )دارای کد رهگیری( باشد.

 به آخرین نیم سال تحصیلی مجاز، وام مسکن تعلق نمی گیرد. -

در صورتی که زوجین دانشجو باشند، فقط یکی از آنها می تواند از  -
 وام مسکن بهره مند گردد.

 14/09/1399 شبانه شهریه 6
وام شهریه به حساب دانشگاه واریز و به عنوان بدهی دانشجو در 

 پرونده مالی ثبت می گردد.

 14/09/1399 شبانه -روزانه  بنیاد علوی 7
ریال و دانشجویان  000/000/6وام بنیاد علوی به دانشجویان مجرد 

 ریال با ارائه مدارک تعلق می گیرد. 000/000/8متاهل 

 

 1399-1400مبلغ وام ها در نیمسال اول سال تحصیلی  جدول نوع و

 مالحظات مبلغ وام به ریال  مقاطع تحصیلی نوع وام ردیف

 در هر نیمسال 000/000/20تا  000/000/15 همه مقاطع تحصیلی 1

2 
حوادث و بالیای  –ضروری )موارد خاص 

 –برتر نمونه کشوری  –توان خواه  -طبیعی
 ازدواج( -قهرمان ورزشی

 
کارشناسی ارشد ناپیوسته 

 رویداد 2حداکثر 
کارشناسی پیوسته و دکتری 

 4تخصصی ناپیوسته حداکثر 
 رویداد

 رویدادهای موارد خاص:
 000/000/30تولد فرزند دانشجوی متاهل  -

 000/000/30فوت پدر، مادر، همسر یا فرزند دانشجو  -

 000/000/50دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات تا  -

 000/000/50دانشجویان مبتال به بیماری های خاص و پر هزینه تا  -

بیماری خاص و پر هزینه یکی از اعضاء تحت تکفل دانشجو تا  -
000/000/40 

 000/000/50سایر موارد مشابه به تشخیص رئیس صندوق تا  -

حداکثر سقف تعیین شده در 
و در  000/000/60هر مقطع 

مقطع کارشناسی پیوسته و 
ی ناپیوسته دکتری تخصص

 000/000/80حداکثر 
 000/000/30مبتکر  –نمونه کشوری  –دانشجویان برتر 

 000/000/30رویداد حوادث و بالیای طبیعی 

 000/000/20دانشجویان قهرمان ورزشی 

 000/000/50دانشجویان توان خواه 

 000/000/30رویداد ازدواج 

 هر شش ماه یکبار به صورت ماهیانه 000/000/7 روزانه دکتری ویژه دکتری صندوق 3

 سر سه ماه یکبار به صورت ماهیانه 000/000/7 روزانه دکتری ویژه دکتری بانک 3

 –کالن شهرها )اصفهان  شهر تهران 000/000/250برای همه مقاطع یک بار در ودیعه مسکن از بانک قرض الحسنه مهر  5



 کالن شهرها 000/000/200 طول هر مقطع ایران
 سایر شهرها 000/000/150

 –شیراز  –تبریز  –اهواز 
 –قم  –کرج  –مشهد 

 کرمانشاه(

 شهریه 6
 کارشناسی پیوسته

 کارشناسی ارشد ناپیوسته
 دکتری تخصصی ناپیوسته

000/000/10 
000/000/20 
000/000/50 

 در هر نیمسال

 

 مدارک مورد نیاز ضامنین

 دانشجویی تنظیمی به وسیله یکی از دفاتر اسناد رسمی کشوراصل سند تعهدنامه  -

پروانه فعالیت ضامن و یا گواهی کتبی ضمانت از  یاگواهی کسر از حقوق یا کپی برابر با اصل مجوز  -
 کمیته امداد امام خمینی )ره(

 تصویر آخرین حکم استخدامی -

 

 سالمتی و شادابیآرزوی  با                                                                                                    

 اداره خدمات و رفاه دانشجویان


