راهنمای بهره مندی از تسهیالت رفاهی صندوق رفاه دانشجویان
ویژه دانشجویان شهریه پرداز شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی

انواع تسهیالتی که دانشجویان شهریه پرداز مشمول دریافت آن می باشند:
•

وام شهریه

•

وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات

شرایط بهره مندی از تسهیالت:
الف) شرایط عمومی وام گیرندگان:
 -1دارا بودن اولویت نیاز مالی (به تشخیص معاونت دانشجویی  -فرهنگی)
 -2دارا بودن صالحیت اخالقی و رعایت شئون دانشجویی.
 -3عدم استفاده از بورس تحصیلی ،کمک و یا وام مؤسسات دیگر.
 -4عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت می باشد (به استثنای کار دانشجویی)
ب) شرایط آموزشی وام گیرندگان:
 -1تمام وقت بودن آموزشی دانشجو
تبصره :دانشجویی تمام وقت محسوب می شود که حداقل تعداد واحد مورد لزوم طبق مقررات آموزشی را اخذ نموده است .چنانچه
دانشجو در نیمسال آخر تحصیل خود باشد اخذ نصف حداقل تعداد واحد الزامی کفایت می کند.
 -2اشتغال به تحصیل در سنوات تحصیلی مجاز برای استفاده از وام های صندوق رفاه به شرح زیر:
کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر  2سال تحصیلی ( 4نیمسال).
کارشناسی پیوسته حداکثر  4سال تحصیلی ( 8نیمسال).
کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای حداکثر  6سال تحصیلی ( 12نیمسال).
دکترای تخصصی ناپیوسته غیربورسیه حداکثر  4سال تحصیلی ( 8نیمسال).
تبصره :1مرخصی تحصیلی مجاز تأیید شده توسط اداره آموزش دانشگاه ،جزء دوره تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود.
تبصره :2چنانچه دانشجو به هر نحوی در دوره ای از تحصیل از وام استفاده ننماید ،مدت مذکور جزء سنوات تحصیلی وی محسوب
خواهد شد و از باقیمانده مدت دوره می تواند استفاده کند.
مراحل دریافت وام:
 -1مراجعه دانشجو به پرتال دانشجویی صندوق رفاه (به نشانی اینترنتی  )bp.swf.irو تشکیل پرونده
 -2مراجعه به اداره رفاه دانشگاه و ثبت حساب شهریه در سامانه صندوق رفاه
 -3تکمیل فرم تقاضای اینترنتی هر یک از وام ها پس از شروع نیمسال تحصیلی در پرتال دانشجویی صندوق رفاه
 -4ارائه مدارک ذیل در صورت پذیرفته شدن تقاضا:
✓ اصل و تصویر کارت ملی.
✓ اصل و تصویر کارت دانشجویی
✓ اصل سند تعهد محضری با ضامن معتبر (کارمند رسمی یا پیمانی یکی از سازمان های دولتی)

❖ وام شهریه
سقف وام شهریه دانشجویان شهریه پرداز شاغل به تحصیل دانشگاههای دولتی:
مشمولین

مبالغ (ماهیانه به ریال)

کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی

3/000/000

مدارک ویژه
ندارد

پیوسته
کارشناسی ارشد ناپیوسته

11/500/000

ندارد

کارشناسی ارشد پیوسته

7/000/000

ندارد

