
 

 شزایط عووهی بهزه هندی اس وام های صندوق رفاه دانشجویاى:

 

 (دى اٍلَیت ًیبس هبلی )ثِ تطخیع هؼبًٍت هحتزم داًطدَییدارا ثَ -

 (دارا ثَدى غالحیت اخاللی ٍ رػبیت ضئَى داًطدَیی )ثِ تطخیع هؼبًٍت هحتزم داًطدَیی -

 ػذم استفبدُ اس ثَرس تحػیلی، ووه ٍ یب ٍام هإسسبت دیگز -

 (َییػذم اضتغبل ثِ وبری وِ هستلشم دریبفت اخزت هی ثبضذ )ثِ استٌثٌبی وبر داًطد -

  

 شزایط آهوسشی بهزه هندی اس وام های صندوق رفاه دانشجویاى:
  
 . داًطدَی توبم ٍلت ثبضذ )درخػَظ داًطدَی تزم آخز، اخذ ًػف حذالل تؼذاد ٍاحذ الشاهی وفبیت هی وٌذ(1

 . هطزٍط ًجَدى داًطدَ در دٍ ًیوسبل لجل )ثِ استثٌبی داًطدَیبى تزم ّبی اٍل ٍ دٍم(2

 حػیل در سٌَات تحػیلی هدبس ثزای استفبدُ اس ٍام ّبی غٌذٍق رفبُ ثِ ضزح سیز است:اضتغبل ثِ ت . 3

 ًیوسبل 8وبرضٌبسی پیَستِ حذاوثز 

 ًیوسبل 4وبرضٌبسی ارضذ ًبپیَستِ حذاوثز 

 ًیوسبل 8دوتزی تخػػی ًبپیَستِ غیزثَرسیِ حذاوثز 

 خشء دٍرُ تحػیلی داًطدَ هحبسجِ ًوی گزدد.تجػزُ: هزخػی تحػیلی هدبس تأییذ ضذُ تَسظ ادارُ آهَسش داًطگبُ، 

 

  دانشجویاى رفاه اداره در دانشجو به ارائه قابل خدهات انواع

 

 پزداخت تسهیالت: -الف
  

 

 انواع وام ها بزای دانشجویاى دوره روسانه:

 ٍام تحػیلی  *

 (ًطدَ در اغفْبىٍ ثِ ضزط ػذم سىًَت خبًَادُ دا ٍام هسىي )ثِ ضزط ػذم ثْزُ هٌذی اس ٍدیؼِ هسىي  *

 :  ٍام ضزٍری  *

ٍام ضزٍری در عَل همغغ وبرضٌبسی یه ثبر )ٍ اس تزم پٌدن تحػیل ثِ ثؼذ(، در همغغ وبرضٌبسی ارضذ چْبر ثبر، ٍ در همغغ 

 در دوتزی ٍ تزم چْبر درعَل ارضذ وبرضٌبسی) تىویلی تحػیالت داًطدَیبى وِ آًدب . اسدوتزی پٌح ثبر پزداخت هی ضَد

 وتبة، خزیذ عجی، ػیٌه آهَسضی، ووه لَاسم خولِ اس هتفبٍت ػٌَاى چْبر ثب ضزٍری ٍامٍ پٌح  چْبر تَاًٌذ هی( متز 8 عَل

 ًذارد، ٍخَد ضزٍری ٍام یه اس ثیص ثجت اهىبى تزم ّز در ٍ وٌٌذ دریبفت( هتفبٍت ػٌَاى یه ثب تزم ّز) ًبهِ پبیبى ٍ

 .ًوبیٌذ ضزٍری ٍام درخَاست ثِ ضزٍع اٍل تزم اس السم ذارنه ی ارایِ ثب تَاًٌذ هی تىویلی تحػیالت داًطدَیبى

 ٍام اسدٍاج  *

 )هخػَظ داًطدَیبى هتأّل( ٍام ٍدیؼِ هسىي  *

 ٍام حح ػوزُ ٍ سیبرت ػتجبت ػبلیبت  *

 ٍام تغذیِ  *
  



 اًَاع ٍام ّب ثزای داًطدَیبى دٍرُ ضجبًِ:

 ٍام ضْزیِ  *

 برگز()داًطدَیبى ضجبًِ ضبّذ ٍ ایث ٍام اسدٍاج  *

 ٍام حح ػوزُ ٍ سیبرت ػتجبت ػبلیبت  *
  

 هزاحل دریافت وام:

 اًدبم تؼْذات السم ثزای دریبفت ٍام اس غٌذٍق رفبُ داًطدَیبى .1

 

 ٍام  درخَاستٍ ثجت  (bp.swf.ir)  ثب هزٍرگز اوسپلَرر هزاخؼِ ثِ پَرتبل داًطدَیی غٌذٍق رفبُ داًطدَیبى .2

 

بضی ٍام هی ثبضٌذ السم است پس اس ثجت ًبم اٍلیِ در پَرتبل داًطدَیی غٌذٍق رفبُ داًطدَیبًی وِ ثزای اٍلیي ثبر هتم  - 

ٍ گَاّی وسز السبط سٌذ تؼْذ هحضزی  ،ضوبرُ حسبة تدبرت، تػَیز وبرت هلی ٍ وبرت داًطدَیی ارائِ اغل ٍ طدَیبى ٍداً

پس اس تأییذ داًطدَ ثَدى فزد تَسظ ادارُ رفبُ ثِ ادارُ رفبُ داًطدَیبى داًطگبُ، هٌتظز تبییذ داًطگبُ ثبضٌذ. اس حمَق ضبهي 

داًطگبُ، داًطدَ هی تَاًذ ثب هزاخؼِ هدذد ثِ پَرتبل درخَاست ٍام خَد را ثجت وٌذ. تَخِ داضتِ ثبضیذ وِ پس اس ثجت یه 

 تالش وٌیذ. ًَع ٍام هی ثبیست اس پَرتبل خبرج ضذُ ٍ ثب ٍرٍد هدذد ثِ پَرتبل ثزای ثجت ٍام دیگز

ثِ ادارُ رفبُ ام ّز هبُ  22تمبضی ٍام ّبی ضزٍری، اسدٍاج، ٍ ٍدیؼِ هسىي السم است تمبضبی خَد را حذاوثز تب داًطدَیبى ه

 تحَیل دٌّذ.تمبضبی ٍام خَد را در هبُ ثؼذ هی ثبیست ًوبیٌذ. در غیز ایي غَرت، داًطدَیبى اػالم 

 

اسٌبد تؼْذ هحضزی هزثَط ثِ همبعغ تحػیلی لجلی داًطدَ تٌْب در غَرتی پذیزفتِ هی ضَد وِ داًطدَ ًسخِ  تذکز ههن:

آخزیي حىن وبرگشیٌی ٍ فیص حمَلی ضبهي ًبهجزدُ در ّوبى ثزاثز اغل ضذُ وپی ثزاثز ثب اغل ضذُ آًزا ثِ ّوزاُ اغل ٍ وپی 

اس تبریخ فزاغت  ثزای لجَل سٌذ تؼْذ همغغ لجل، سم ثِ تذوز است وِ، السٌذ ثزای رؤیت ثِ ادارُ رفبُ داًطدَیبى تحَیل دّذ

. در غیز ایي غَرت داًطدَ هی ثبیست اس تحػیل اس همغغ لجل تب پذیزش در همغغ ثؼذ ًیش ًجبیذ ثیص اس سِ سبل گذضتِ ثبضذ

 ِ ًوبیذ.در ّز همغغ تحػیلی پذیزفتِ ضذُ خذیذ سٌذ تؼْذ هحضزی خذیذ ثِ ادارُ رفبُ داًطدَیبى ارائ

 ػالٍُ ثز ارائِ سٌذ تؼْذ هحضزی، گَاّی وسز السبط اس حمَق ضبهي ًیش ثبیذ ثِ ادارُ رفبُ داًطدَیبى تحَیل دادُ ضَد.

 

 باسپزداخت تسهیالت: -ب
ثالفبغلِ پس اس اتوبم آخزیي ًیوسبل هدبس تحػیلی داًطدَ هی ثبیست ثزای تؼییي تىلیف ثذّی ثِ ادارُ رفبُ داًطدَیبى 

 ًوبیذ.هزاخؼِ 
  

ٍام ٍدیؼِ هسىي ثِ ػٌَاى ثذّی غیزلبثل تمسیظ، ثالفبغلِ پس اس اتوبم آخزیي ًیوسبل هدبس تحػیلی داًطدَ هی ثبیست ثِ 

سثبًِ     (google chromeٍ تٌْب ثب هزٍرگز  bp.swf.irغٌذٍق رفبُ داًطدَیبى ثبسپزداخت ضَد. )پزداخت اس عزیك: 

 ثذّی ّبی یىدب پزداخت(   _  زداخت لجل اس غذٍر دفتزچِپ   _  پزداخت ثذّی تَسظ درگبُ ثبًه
  

% اس ول ثذّی خَد را ثِ غٌذٍق رفبُ داًطدَیبى 12ثِ ٌّگبم اًدبم تسَیِ حسبة ثب ادارُ رفبُ داًطدَیبى، داًطدَ هی ثبیست 

خت لجل اس غذٍر پزدا   _  سثبًِ پزداخت ثذّی تَسظ درگبُ ثبًه  _   bp.swf.irپزداخت ًوبیذ. )پزداخت اس عزیك: 

 %(12ثذّی    _دفتزچِ 
  

هبِّ ثزای داًص آهَختِ غبدر هی گزدد. ثزای پزداخت السبط ثِ پَرتبل  02پس اس اًدبم تسَیِ حسبة، دفتزچِ السبط 

 پزداخت دفتزچِ( هزاخؼِ ضَد.  _)سثبًِ: پزداخت ثذّی تَسظ درگبُ ثبًه  bp.swf.irداًطدَیی غٌذٍق رفبُ داًطدَیبى 



  
در پَرتبل پزداخت وبهل ثب غٌذٍق رفبُ داًطدَیبى، داًطدَ هی ثبیست ول ثذّی خَد را  حسابت درخَاست تسَیِ در غَر

 ًوَدُ ٍ سپس ثب هزاخؼِ هدذد ثِ پَرتبل درخَاست تسَیِ حسبة خَد را ثجت ًوبیذ.

 

 

ذ. در غَرت تغییز رهش ٍ فزاهَضی وبرثزی ٍ رهش پیص فزؼ ثزای ٍرٍد ثِ پَرتبل داًطدَیی وذ هلی فزد )ثب خظ تیزُ( هی ثبض 

اس آًدب وِ رهش خذیذ ّوبى وذهلی فزد ثب خظ تیزُ است ٍ در ارسبل  تغییز هی یبثذ. ثب خظ تیزُ آى، رهش ضوب ثِ ّوبى وذ هلی

ذ پیبم اػذاد وذ خبثدب ارسبل هی ضًَذ، ثذٍى درًظزگزفتي ایي پیبهه، رهش ٍرٍد ٍ ًبم وبرثزی را ثِ عَر یىسبى ٍ ّزدٍ را و

 هلی ثب خظ تیزُ ثشًیذ.
  

% خزیوِ 12ثزای ّز لسظ  تذوز: تَخِ داضتِ ثبضیذ وِ در غَرت اّوبل در پزداخت السبط، سیستن ثِ عَر خَدوبر

 ثزای فزد درًظز گزفتِ ٍ آًزا خشء ثذّی فزد هٌظَر هی وٌذ. دیزوزد
  
 

 بیوه حوادث دانشجویی: -ج
اى تحػیل، سبسهبى عزف لزارداد ثیوِ حَادث داًطگبُ خجزاى خسبرت در غَرت ٍلَع حبدثِ ثزای داًطدَ، در عَل دٍر

 خَاّذ وزد.
  

 هذارن السم ثزای خجزاى خسبرت فزد آسیت دیذُ:

 گشارش حبدثِ         -

 گشارش پشضه         -

 اغل اسٌبد غبدرُ ضذُ تَسظ ثیوبرستبى یب ولیٌیه ٍ ...         -
  

 زفی هؼبًٍت داًطدَیی داًطگبُ را ثزای دریبفت خسبرت ثِ ثیوِ تحَیل هی دّذ.داًطدَ هذارن السم ثِ ّوزاُ ًبهِ هؼ

 لغفبً تَخِ داضتِ ثبضیذ ثب ولیه ثز رٍی ًبم ّز فزم هی تَاًیذ آًزا اس سبیت داًطگبُ داًلَد ًوبییذ.
  
 )فقط درصورت به حد نصاب رسیدى تعداد هتقاضیاى( بیوه تکویلی درهاى: -د

هذارن سیز را درهبًی پبیِ ثْزُ هٌذ هی ثبضٌذ، درغَرت توبیل ثِ استفبدُ اس ثیوِ تىویلی هی ثبیست  داًطدَیبًی وِ اس ثیوِ

 ذ:دٌّادارُ رفبُ داًطدَیبى تحَیل ثِ 

 تػَیز وبرت داًطدَیی         -

 تػَیز وبرت هلی         -

             تػَیز غفحِ اٍل دفتزچِ ثیوِ درهبًی         -

 

 کار دانشجویی -ه
ّشیٌِ ّبی دستوشد وبر داًطدَیی در پبیبى ّز سِ هبِّ اس سبل پس اس دریبفت اس ٍاحذّبی هختلف داًطگبُ، ثب تؼییي هجبلغ 

 ًْبیی ثزای پزداخت ثِ حَسُ هؼبًٍت اداری ٍ هبلی داًطگبُ ارسبل هی ضَد. 

 
    
 

 


