باسمه تعالی

اطالعیه وام شهریه نیمسال تحصیلی 1398-2
لطفا پس از مطالعه کامل این اطالعیه و در صورت داشتن شرایط ،اقدام به درخواست وام طبق مراحل زیر نمایید

 - 1متقاضیان واجد شرایط ،ابتدا با ورود به لینک زیر فرم آنالین پیش ثبت نام وام
شهریه را تکمیل و ارسال نمایند.

http://46.209.221.5/form/view.php?id=19595
 - 2سپس طبق "راهنمای ثبت درخواست اینترنتی" (آمده در ادامه این اطالعیه) با
ورود به سامانه صندوق رفاه دانشجویان به نشانی زیر درخواست اینترنتی وام
شهریه بانک مهر ایران را تا انتها با انتخاب شعبه بانک در استان و شهر موردنظر
خود ،ثبت نمایند.

https://bp.swf.ir/
 - 3پس از هماهنگی با آقای حبیبی( تلفن  )44252050 :به شعبه بانک مهر ایران
مراجعه و اقدام به تشکیل و تکمیل پرونده وام نمایند.
( دانشجویانی که نیمسالهای قبل پرونده وام خود را در بانک مهر ایران تکمیل نمودهاند ،الزم نیست به
بانک مراجعه نمایند مگردرصورت نیاز به افزایش وثیقه و ضمانت وام ،با توجه به افزایش مبالغ وام )
تلفن اداره رفاه دانشجویی  44252050 :و  44238171-5داخلی ( 368آقای حبیبی)

1

خالصه مراحل وام شهریه
* پیش ثبت نام وام شهریه

توسط تمامی متقاضیان

* ثبت درخواست اینترنتی وام شهریه

توسط تمامی متقاضیان

توسط صندوق رفاه دانشگاه

* بررسی و تایید درخواستها

توسط صندوق رفاه وزارت علوم

* تایید نهایی درخواستها

توسط متقاضیان فاقد پرونده در بانک مهرایران

* مراجعه به شعبه بانک

ویا ملزم به افزایش ضمانت بانکی

دانشجویان عزیز میتوانندپس از ثبت درخواست اینترنتی و
پس از هماهنگی با آقای حبیبی (تلفن  ) 44252050به شعبه مربوط مراجعه و اقدام به تکمیل پرونده وام نمایند و دقت داشته
باشند که نهایتا در فاصله یک ماهه پس از درخواست اینترنتی باید پرونده وام را در بانک مهر ایران تکمیل نمایند.

توسط بانک مهر ایران

* واریز مبلغ وام

وام توسط بانک مهرایران به حساب دانشگاه واریز میگردد(.وجهی به دانشجو پرداخت نشده و مبلغ وام صرف شهریه ایشان میگردد)
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راهنمای ثبت درخواست اینترنتی
برای درخواست اینترنتی باید از مرورگر اینترنت اکسپلورر

استفاده فرمایید.

البته برای این منظورابتدا تنظیمات زیررا روی این مرورگر اعمال کنید.
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اکنون می توانید طبق مراحل زیر اقدام به درخواست اینترنی وام شهریه نماید :

ورود به پورتال دانشجویان صندوق رفاه وزارت علوم
با مرورگر Internet Explore
به نشانی :

https://bp.swf.ir
الف :

دانشجویانی که دارای پرونده وام شهریه در مقطع تحصیلی فعلی می باشند :

ورود به پورتال

درج کد ملی (طبق راهنما) و درج کلمه عبور
(که به صورت پیشفرض ،کد ملی میباشد) .

در صورت تغییر رمز و فراموش کردن آن از
قسمت "کلمه عبور را فراموش کرده ام"
استفاده کنید تا به وضعیت پیشفرض برگردد.

ورود به منوی درخواست وام
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* زدن تیک های مشخص شده
*انتخاب استان ،شهر و شعبه بانک
*درج شماره همراه
*ثبت درخواست

نکته مهم:
دقت داشته باشید چنانچه درنیمسال
قبل در شعبه بانک مهر ایران پرونده
وام شهریه تشکیل دادهاید ،همان
شعبه انتخاب شده باشد.

ب:

دانشجویانی که دارای پرونده وام شهریه در مقطع تحصیلی قبلی می باشند :

تشکیل پرونده

ورود تاریخ تولد و کد ملی
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ایجاد مقطع تحصیلی جدید

تکمیل فرم:
برای تکمیل بندهای ستارهدار ابتدایی
نیاز به جستجو و انتخاب از لیست
دارید .برای جستجو بخش کوچکی از
کلید واژه موردنظر را وارد نموده سپس
جستجو و از لیست انتخاب کنید.
در تکمیل فرم نهایت دقت را مبذول
دارید اطالعات ناقص و اشتباه غیر
قابل ویرایش و تایید می باشد.
نوع دوره  :روزانه می باشد

* پس از تکمیل و ذخیره فرم فوق برای تایید شدن پرونده اینترنتی صندوق رفاه خود ،با شماره( 44252050آقای
حبیبی)تماس بگیرید .پس از تایید ،شما دارای پرونده در مقطع فعلی میشوید .اکنون مانند مراحل بند الف ( صفحه
 4و  ) 5مراحل درخواست وام را انجام دهید.
* پس از یک هفته با هماهنگی با آقای حبیبی( تلفن  )44252050 :به شعبه بانک مهر ایران مراجعه و اقدام به تشکیل
وتکمیل پرونده وام نمایید.

( دانشجویانی که نیمسالهای قبل پرونده وام خود را در بانک مهر ایران تکمیل نمودهاند ،الزم نیست به بانک مراجعه نمایند
مگردرصورت نیاز به افزایش وثیقه و یا ضمانت وام ،با توجه به افزایش مبالغ وام )
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ج:

دانشجویانی که دارای پرونده وام شهریه نمی باشند :

تشکیل پرونده

ورود تاریخ تولد و کد ملی

تکمیل فرم:
برای تکمیل برخی از بندهای
ستارهدار نیاز به جستجو و انتخاب از
لیست دارید .برای جستجو بخش
کوچکی از کلید واژه موردنظر را وارد
نموده سپس جستجو و از لیست
انتخاب کنید.
در تکمیل فرم نهایت دقت را مبذول
دارید اطالعات ناقص و اشتباه غیر
قابل ویرایش و تایید می باشد.
نوع دوره  :روزانه
می باشد

* پس از تکمیل و ذخیره فرم فوق برای تایید شدن پرونده اینترنتی صندوق رفاه خود ،با شماره( 44252050آقای
حبیبی)تماس بگیرید .پس از تایید ،شما دارای پرونده در مقطع فعلی میشوید .اکنون مانند مراحل بند الف ( صفحه
 4و  ) 5مراحل درخواست وام را انجام دهید.
* سپس با هماهنگی تلفنی با آقای حبیبی( تلفن  ) 44252050 :به شعبه بانک مهر ایران مراجعه و اقدام به تشکیل
وتکمیل پرونده وام نمایند.

( دانشجویانی که نیمسالهای قبل پرونده وام خود را در بانک مهر ایران تکمیل نمودهاند ،الزم نیست به بانک مراجعه نمایند
مگردرصورت نیاز به افزایش وثیقه و یا ضمانت وام ،با توجه به افزایش مبالغ وام )
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خالصه ضوابط وام شهریه
در بند  1ماده  2شیوه نامه /شرایط و ضوابط عمومی ( صفحه  13این اطالعیه ) اشاره به لزوم رعایت قوانین و مقررات
صندوق شده است که جهت اطالع متقاضیان ،به صورت تیتر وار آورده میشود:

 انجام ثبت نام آموزشی و انتخاب واحد در نیمسال جاری
 اولویت نیاز مالی
 اولویت علمی (دانشجویان دارای معدل باالتر از اولویت برخوردار خواهند بود)
 رعایت شئون دانشجویی و عدم سابقه در کمیته انضباطی
 عدم اشتغال به کار در زمان دریافت وام دانشجویی (به استثنای کار دانشجویی)
(پس از تایید وام دانشجویان غیرشاغل و با مالحظه بودجه ،امکان پرداخت وام به شاغلین وجود خواهد داشت)
 به دانشجویان مهمان ،وام تعلق نمیگیرد (این دانشجویان می توانند در دانشگاه مبدأ درخواست وام نمایند)
 به دانشجویانی که از بورس و یا کمک هزینه تحصیلی استفاده میکنند وام شهریه تعلق نمیگیرد.
 ازدانشجویان دارای دو نیمسال مشروطی درخواست وام پذیرفته نمیشود.
 از دانشجویان کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد نهایتا تا ترم پنجم و دانشجویان کارشناسی پیوسته و
دانشجویان دکتری تا ترم نهم درخواست وام دریافت میشود.

 دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته نهایتاً  8نیمسال ،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد نهایتاً 4
نیمسال و مقطع دکتری نهایتاً  8نیمسال میتوانند وام شهریه دریافت کنند.
 مبلغ وام هر نیمسال برای مقطع کارشناسی  7.500.000ریال ،مقطع کارشناسی ارشد  15.000.000ریال و مقطع
دکتری  35.000.000ریال میباشد.
 درخواست اینترنتی زودتر در بازه تعیین شده می تواند به عنوان اولویت درنظر گرفته شود.

 دانشجویانی که از مقاطع قبل دارای قسط بندی وام می باشند در صورت معوق شدن اقساط ،قادر به
ایجاد مقطع جدید و یا درخواست وام نخواهند بود و ابتدا باید اقساط خود را بهروز نمایند .به روز نبودن
اقساط معوق امکان تایید وام توسط دانشگاه را نیز سلب میکند.
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شیوه نامه وام شهریه بانک مهر ایران
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 7500000لایر

 7500000لایر
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 7500000لایر

1 5000000لایر

3 5000000لایر
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