اطالعيه ههن صندوق رفاه دانشجوياى
در رابطه با چگونگي دريافت وام بلندهدت تحصيلي (بانك ههر ايراى)

وليِ داًشجَيبًي وِ هتمبضي دريبفت ٍام بلٌذهذت ٍزارت علَم از هحل ببًه هْر ايراى هي ببشٌذ بب تَجِ بِ هحذٍديت
زهبًي ٍ هحذٍديت هٌببع ،پس از هغبلعِ ،بررسي ٍ احراز شرايظّ ،رچِ سريعتر جْت دريبفت ٍام ًسبت بِ ثبت درخَاست
خَد در پَرتبل صٌذٍق رفبُ ٍزارت علَم الذام ًوبيٌذ .هراحل پرداخت ٍام بِ شرح ريل خَاّذ بَد:
 -1ثبت درخَاست در پَرتبل داًشجَيي صٌذٍق رفبُ ٍزارت علَم بِ آدرس  www.bp.swf.irحذاوثر تب تبريخ
99/9/25
ًىتِ :جْت ببزديذ از سبيت فَق حتوبً ببيستي از هرٍرگر ) internet explorer (IEاستفبدُ ًوبئيذ .در صَرت برٍز هشىل در
تشىيل پرًٍذُ ٍ يب ٍرٍد بِ پرًٍذُ الزم است از هٌَي  toolsگسيٌِ  compatibility view settingرا اًتخبة وٌيذ ٍ سپس
در ًَار  add this websiteآدرس swf.ir :را تبيپ وردُ ٍ سپس بر رٍي  addوليه وٌيذ .آدرس تبيپ شذُ بِ جذٍل
اضبفِ هي شَد ٍ سپس بر رٍي دووِ  closeوليه ٍ خبرج شَيذ.

الف -داًشجَيبًي وِ داراي پرًٍذُ ٍام شْريِ از هحل ٍزارت علَم در همغع تحصيلي فعلي هي ببشٌذ بب وذ وبربري ٍ
رهس عبَر خَد از هٌَي ٍرٍد بِ پَرتبل ٍارد سبهبًِ شذُ ٍ ًسبت بِ ثبت درخَاست ٍام الذام ًوبيٌذ.
ب -داًشجَيبًي وِ داراي پرًٍذُ ٍام شْريِ از هحل ٍزارت علَم در همغع تحصيلي لبلي هي ببشٌذ از هٌَي تشىيل
پرًٍذُ ٍارد سبهبًِ شذُ ٍ پس از ٍارد وردى وذ هلي ،از هٌَي درخَاست ايجبد همغع تحصيلي جذيذ ًسبت بِ تىويل
فرم هربَعِ ٍ رخيرُ آى الذام ٍ هٌتظر تأييذ صٌذٍق رفبُ ببشٌذ .پس از تأييذ ،داًشجَ داراي پرًٍذُ در همغع فعلي شذُ
ٍ سپس هبًٌذ هرحلِ الف ًسبت بِ اًجبم هراحل درخَاست ٍام الذام ًوبيٌذ.
ج -داًشجَيبًي وِ داراي پرًٍذُ ٍام شْريِ از هحل ٍزارت علَم ًيستٌذ از هٌَي تشىيل پرًٍذُ ٍارد سبهبًِ شذُ ٍ پس
از ٍارد وردى وذ هلي ًسبت بِ تىويل فرم ٍ رخيرُ آى الذام ٍ هٌتظر تأييذ صٌذٍق رفبُ ببشٌذ .سپس هبًٌذ هرحلِ الف
ًسبت بِ اًجبم هراحل درخَاست ٍام الذام ًوبيٌذ.
 -2درخَاست داًشجَ تَسظ صٌذٍق رفبُ داًشگبُ هحل تحصيل بررسي ٍ تبييذ هي شَد.
 -3درخَاست داًشجَ تَسظ صٌذٍق رفبُ ٍزارت علَم بررسي ٍ پس از تبييذ بِ ببًه هْر ارسبل هي شَد.
 -4داًشجَ پس از دريبفت پيبهه بِ ببًه هْر شعبِ هربَعِ هراجعِ ٍ ًسبت بِ تىويل فرم ّب ٍ ارائِ هذارن هربَعِ الذام
هيًوبيذ.
شرايط عووهي دريافت وام شهريه:
 -1اًجبم ثبت ًبم آهَزشي ٍ اًتخبة ٍاحذ حذالل تعذاد ٍاحذّبي تحصيلي عبك همررات آهَزشي در ًيوسبل هربَعِ
 -2رعبيت شئَى داًشجَيي ٍ عذم سببمِ در وويتِ اًضببعي
 -3بِ داًشجَيبى هْوبى ٍام تعلك ًوي گيرد.
 -4بِ داًشجَيبى خبرج از سٌَات تحصيلي هجبز ٍام تعلك ًوي گيرد.
 -5داًشجَيبًي وِ بيش از دٍ ترم هشرٍط شذُ اًذ فمظ بب هجَز وتبي از هعبًٍت داًشجَيي هي تَاًٌذ از ٍام استفبدُ وٌٌذ.
نكته  :ثبت درخَاست ايٌترًتي زٍدتر در ببزُ تعييي شذُ (تب هَرخِ  )99/9/25هي تَاًذ بِ عٌَاى يه اٍلَيت هذًظر لرار گيرد.

نحوه و شرايط پرداخت و بازپرداخت وام

سمف هبلغ ٍ تعذاد ًيوسبل تحصيلي لببل پرداخت ٍام شْريِ بِ داًشجَ براي ّر يه از همبعع تحصيلي هغببك جذٍل زير
تعييي هي گردد:
شرح

كارداني

كارشناسي
ناپيوسته

كارشناسي

كارشناسي ارشد
ناپيوسته

دكتري
ناپيوسته

ًين سبل تحصيلي لببل پرداخت

تب ً 4يوسبل

تب ً 4يوسبل

تب ً 8يوسبل

تب ً 4يوسبل

تب ً 8يوسبل

هبلغ لببل پرداخت در ّر ًيوسبل

هبلغ 5.000.000

هبلغ 5.000.000

هبلغ 5.000.000

هبلغ 11.500.000

هبلغ 25.000.000

تحصيلي

ريبل

ريبل

ريبل

ريبل

ريبل

تسْيالت ارائِ شذُ بر هبٌبي عمذ لرض الحسٌِ ٍ بب وبرهسد  3درصذ هي ببشذ وِ سبالًِ ٍ بر اسبس هبًذُ بذّي هحبسبِ ٍ
بِ اصل ٍام اضبفِ ٍ بِ ّوراُ السبط تسْيالت پرداختي ٍصَل هي گردد.

