
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اقبل توجه دانشجویان عززی
ثبت انم وام شهرهی صندوق رافه دانشجویان وزارت علوم از اتریخ 

 هب  مدت یکماه انجام می پذرید. 21/08/1399
متقاضیان محترم طبق  مراحل ردج شده رد صفحه اپیین نسبت هب ثبت تقاضای 

 خود اقدام فرمایند.
 

 



 

 بسمه تعالي

 (firefox )با www.swf.irمراجعه به سايت  -1

 ورود به پورتال دانشجويي -2

 ورود به تشكيل پرونده  -3

 مي باشد. 5133كد دانشگاه مفيد)مركز آموزشي عالي(  -

 .نوع دوره روزانه مي باشد -

 كارشناسي ارشد ناپيوسته، دكتري تخصصي ناپيوسته  مي باشد.مقاطع تحصيلي دانشگاه مفيد يكي از گزينه هاي كارشناسي پيوسته،  -

 تماس گرفته شود تا درخواست تاييد شود. 09191487661پس از اتمام مراحل تشكيل پرونده با شماره  -4

 ( وارد شده  و ورود به پورتال را كليك نماييد.2پس از تاييد درخواست، دوباره به پورتال دانشجويي)گزينه  -5

 ست وام، درخواست وام خود را ارسال نماييد.در قسمت درخوا -6

ارسال   6( شده و درخواست وام خود را مثل رديف 2الزم به توضيح است ضروري است هر ترم پس از تماس از طرف دانشگاه، دانشجو وارد پورتال )رديف  -7

يل پرونده درخواست وام مي باشد.درصورتيكه دانشجو در دفعه اول شماره موبايلي كه تماس گرفته خواهد شد همان شماره موبايل ثبت شده در هنگام تشكنمايد.)

 (تماس جوابگو نباشد مسووليت عدم واريز وام برعهده خود ايشان است.

 ، از مبلغ شهريه دانشجو كسر مي گردد.شگاه واريز گرديده و پس از واريزوام شهريه به حساب دان  -8



شرايط وام، وام گيرنده، ضامن و تقسيط و بازپرداخت براساس شيوه نامه اجرايي به ن مي باشد و بانك عامل پرداخت وام بانك قرض الحسنه مهر ايرا -9

دانشجويي و  -( و يا سايت دانشگاه مفيدwww.swf.irموجود در بخش بخشنامه ها در سايت صندوق رفاه دانشجويان) 4/7/1397مورخ  10053/1/130شماره

 ملزم است آنرا مطالعه نمايد.امور رفاهي مي باشد و متقاضي  -فرهنگي

 

 شرايط متقاضي دريافت وام شهريه: -1

 عدم اشتغال به كاري كه مستلزم دريافت اجرت باشد.)بجز كار دانشجويي(. -10

 عدم استفاده از بورس تحصيلي،دريافت كمك و يا وام از نهادها يا موسسات ديگر. -11

 داراي صالحيت اخالقي و رعايت شئون دانشجويي. -12

 الويت نياز مالي.دارا بودن  -13

 اخذ حداقل واحد مورد لزوم طبق مقررات آموزشي. -14

 (8تا  1دكتري نيمسال  – 4تا  1كارشناسي ارشد نيمسال  -8تا  1اشتغال به تحصيل در سنوات مجاز تحصيلي)كارشناسي نيمسال  -15

 

 وام شهريه:مبلغ  -2

 ميليون تومان. 1ترم و هر ترم تحصيلي مبلغ  6مقطع كارشناسي به مدت  -16

 ميليون تومان. 2ترم و هر ترم تحصيلي مبلغ  3مقطع كارشناسي ارشد به مدت  -17

 ميليون تومان. 5ترم و هر ترم تحصيلي مبلغ  4مقطع دكتري به مدت  -18

 

 

  02532130214    شماره تماس: -خدمات دانشجويي دانشگاه مفيد دفتر                                                                  


