بسمه تعالي

مديريت امور دانشجويي – اداره امور رفاه

معاونت دانشجويي

نحوه ثبت نام وام دانشجويي – نيمسال دوم 96-97

به اطالع كليه دانشجويان نوبت دوم و روزانه مي رساند مهلت ثبت نام وام هاي دانشجويي بصورت زير امكان پذير مي باشد :

 -1مراجعه به درگاه پورتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان ()bp.swf.ir
 -2دانشجوياني كه قبالً وام دريافت نموده اند و در فاز  2سيستم جامع صندوق رفاه دانشجويان داراي پرونده مي باشند ،در صفحه
مورد نظر با ورود نام كاربري و كلمه عبور (كد ملي با درج خط تيره مثال )123-123456-1:وارد صفحه شخصي خود شوند.
 -3مشخصات را تكميل نمائيد.

 -4در قسمت درخواست وام ،نوع وام مورد نظر خود را انتخاب نمائيد .توجه داشته باشيد ثبت نام شما موقت بوده و با تائيد اداره رفاه دانشجويان قطعي خواهد
شد.
 -5متقاضيان جديد (براي اولين بار درخواست وام مي دهند) جهت ايجاد پرونده ابتدامي بايست در درگاه پورتال دانشجويي ،قسمت ثبت نام را
كليک كرده و مشخصات را تكميل نمائيد  .و براي درخواست و تأييد وام ابتدا با مدارک مورد نياز به اداره رفاه دانشجويان مراجعه
نمايند.

 -6ثبت نام وام هاي ويژه ( :مختص دانشجويان روزانه  ،سنوات مجاز  ،غير بورس ،غير شاغل)
 -1-6جهت ثبت نام انواع وام هاي ضروري ،وام زيارت  ،وام ازدواج  ،وديعه مسكن متاهلي مي بايست با مراجعه به اداره رفاه دانشجويان ،فرم وام مورد نظر را
دريافت و پس از تائيد به همراه مدارك مورد نياز تا تاريخ  1396/11/30به اداره رفاه دانشجويان تحويل فرمائيد.
توجه :

-1
-2
-3
-4
-5

-6

مدارك مورد نياز جهت ثبت نام وام هاي ترمي(تحصيلي ،وديعه مسكن ،شهريه)

http://www.mut.ac.ir

فرصت ثبت نام
رديف

مراحل تأييد ليست نهايي
توضيحات

عنوان وام
شروع

1

دکتری

ضروری ويژه دکتری

2

تحصيلي

دانشجويان روزانه

3

ضروری

دانشجويان روزانه

96/11/10

پايان

مرحله اول

مرحله دوم

------ 96/11/25 96/11/20

اخذ فرم های مورد نياز از اداره رفاه دانشگاه
يا
سايت صندوق رفاه دانشجويان ( )swf.ir

در صورت دريافت وام در ترم های گذشته  ،ثبت نام در
پورتال دانشجويي ()bp.swf.ir

96/12/05 96/11/25 96/11/30 96/11/14

متعاقباً از سوی صندوق رفاه وزارت علوم اعالم
خواهد شد

در صورت عدم دريافت وام در ترم های گذشته يا ورودی
های جديد  :مراجعه به اداره رفاه و تشکيل پرونده رفاهي

مراجعه به اداره رفاه و ارائه مدارک و مستندات رويداد
مربوط به درخواست وام ضروری

4

ازدواج
 +وديعه مسکن

دانشجويان روزانه

96/12/05 96/11/25 96/11/30 96/11/14

مراجعه به اداره رفاه و ارائه مدارک و مستندات مربوط به
تأهل

5

حج
 +زيارت عتبات

روزانه  +نوبت دوم

96/12/05 96/11/25 96/11/30 96/11/14

مراجعه به اداره رفاه و ارائه مدارک و مستندات
مربوط به سفر زيارتي

6

شهريه

دانشجويان نوبت دوم

------- 96/02/20 97/02/15 97/01/25

در صورت دريافت وام در ترم های گذشته  ،ثبت نام در
پورتال دانشجويي ()bp.swf.ir

در صورت عدم دريافت وام در ترم های گذشته يا ورودی
های جديد  :مراجعه به اداره رفاه و تشکيل پرونده رفاهي

 -1در صورت عدم ارائه مدارك مربوط به هر نوع وام  ،امكان بررسي و تأييد وام درخواستي دانشجويان فراهم نمي باشد.

-2با توجه به محدوديت در اعتبارات تخصيصي صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم به دانشگاه  ،اولويت پرداخت با افراد تأييد شده در
ليست مرحله اول مي باشد ( ثبت نام تا تاريخ ، )96/11/22و در صورت وجود مانده اعتبارات يا دريافت اعتبار مجدد ليست مرحله دوم
تأييد و به صندوق رفاه ارسال خواهد شد.

تشكيل پرونده رفاهي جهت دريافت تسهيالت دانشجويي
مدارك متقاضي

)

مدارك ضامن

نكات مهم در ثبت نام وام هاي دانشجويي :

