
 

و تاریخ  الزم است طبق مراحل دانشجویی دانشجویان متقاضی دریافت تسهیالت صندوق رفاه 
 : زیر اقدام نمایند هاي 

العه مطو  تسهیالت  و مطالعه مدارك مورد نیاز) sturefah.kashanu.ac.ir(مراجعه به سایت اداره رفاه دانشجویی  .1
  .فایل مراحل ثبت درخواست وام و تشکیل پرونده

 ارائه سند تعهد محضري و شماره حساب به اداره رفاه دانشجویی .2

  .و ثبت درخواست وام مورد نظر)پورتال دانشجویی صندوق رفاه(   bp.swf.irمراجعه به سایت . 3
مدارك مورد نیاز وام طبق ...)  ضروري ، مسکن ، ازدواج ، عتبات ، دکتري و وام(وام هاي درخواستی تحویل مدارك .  4

  .در ادامه همین اطالعیه
  )پیگیري آن از قسمت درخواست وام در پورتال دانشجویی( تایید وام توسط اداره رفاه دانشجویی.  5

  .به تایید اداره رفاه رسیده باشد bp.swf.ir وام زمانی به حساب دانشجویان منظور خواهد شد که در سایت :  1جهتو

  نموده اقدام  از پورتال خودنسبت به درخواست وام  08/11/95لغایت  28/09/95از تاریخ  دانشجویان
  .اقدام نمایند 4نسبت به تحویل مدارك بند  10/11/95الی  02/11/95و از تاریخ

  
  

 دانشجویی هاي صندوق رفاه وام نام ثبت



 

  
  :مدارك ضامن و شماره حساب     
 مراجعه به سایت  (ضامن و شماره حساب  ارائه مداركsturefah.kashanu.ac.ir( 

 دانشجویانی که قبال مدارك ضامن و سند تعهد محضري را ارائه نموده اند دیگر نیازي به تحویل مدارك ندارند.  

  :وام تحصیلی 
  دانشجویان روزانه به عنوان کمک هزینه تحصیل پرداخت می گردداین وام در هر ترم به.  

  
  :مدارك و شرایط وام ازدواج

  سري یک(اصل شناسنامه زوجین و کپی از صفحات اول و دوم شناسنامه( 

 یک سري(اصل عقدنامه و کپی از صفحات زوج و زوجه(   
  نمایند می توانند از وام ازدواج استفادهیکبار دانشجویان در هر مقطع فقط. 

  
  



 

  
  

 وام ازدواج به هردو دانشجو تعلق می گیرد،  زوج دانشجو باشند درصورت اینکه هردو.  
  ریال می باشد 20،000،000بیشتر از یکسال نباشد و مبلغ وام تاریخ عقد دانشجو. 

  باشدو آزادگان امکان پذیر می % 50پرداخت وام به دانشجویان شبانه فرزندان شهید و جانبازان باالي.  

    
  :مدارك و شرایط وام ضروري    

  ارائه  یک رویداد یا فاکتور از ؛
  آتش سوزي/  تصادف/فوت بستگان درجه یک / خرید عینک طبی / خرید لوازم کمک آموزشی 

  حوادث غیر مترقبهوقوع حوادث طبیعی  و 

  تکمیلیویژه دانشجویان تحصیالت (خرید کتب تخصصی / تأییدیه از درس پایان نامه( 

   دانشجویان نابینا و کم / دانشجویان فیزیک هسته اي / دانشجویان ممتاز و نمونه و برتر /  قهرمان ورزشی / دانشجویان مبتکر
جهت اطالع از شرایط این دانشجویان به سایت اداره رفاه ، مدارك وام هاي (دانشجویان داراي معلولیت جسمی و حرکتی / بینا 

 )نماییددوره روزانه مراجعه 

  
  
 



 

  ریال و  8،000،000و کتب تخصصی دکتري  5،000،000مبلغ وام براي پایان نامه دکتري و ارشد و کتب تخصصی ارشد
 .ریال می باشد 6،000،000سایر وامهاي ضروري 

 و با رویدادهاي  دانشجو در چند ترم.(هر دانشجو تنها می تواند با یکی از رویدادهاي باال در هر مقطع تحصیلی وام دریافت نمایید

 )را دریافت نماید ضروري مختلف می تواند وام

 

  :مسکن   مدارك و شرایط وام    
 اجاره نامه باید به نام دانشجو و تاریخ اجاره در سال تحصیلی درخواست وام باشد( ارائه اجاره نامه(  
 این وام در هر ترم به دانشجو پرداخت می گردد و قابل تقسط شدن می باشد.  
  دانشجو در ترم درخواست وام نباید ساکن  .دو برابر می باشد) آقا( با ارئه مدارك تاهل براي دانشجویان متاهلمبلغ وام

 .خوابگاه باشد

  :ودیعه مسکن   مدارك و شرایط وام
 کپی از صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین(ارائه مدارك تأهل( 

 تاریخ اجاره در سال تحصیلی درخواست وام باشداجاره نامه باید به نام دانشجو و ( ارائه اجاره نامه( 

  از دانشجو  یکجااین وام در هر مقطع تحصیلی یک مرتبه به دانشجویان پرداخت شده و در زمان فارغ التحصیلی بصورت
 .دریافت می گردد

  
  



 

  
 

 دانشجو در ترم درخواست وام نباید ساکن خوابگاه باشد. 

  ریال می باشد 60،000،000ریال و تحصیالت تکمیلی  30،000،000مبلغ وام براي دانشجویان کارشناسی. 

  5/1مبلغ وام 5/17و تحصیالت تکمیلی با معدل کل  16در صورت تامین اعتبار مبلغ وام براي مقطع کارشناسی با معدل کل 
 .برابر خواهد شد

  
  :عتبات عالیات   مدارك و شرایط وام  
  کپی از بیمه سفر+  کپی از صفحات ورود و خروج+ عراق سفر به کشور )پاسپورت(ارائه گذر نامه 

  
  :موارد خاص   مدارك و شرایط وام

  دانشجویانی که داراي بیماري پر هزینه و خاص می باشند می توانند با ارائه کپی برابر با اصل مدارك پزشکی و نامه از پزشک

 )ریال و قابل تقسیط می باشد 20،000،000مبلغ وام (معالج خود نسبت به دریافت وام اقدام نمایند

  



 

  
  
دانشجویان جهت اطالع از شرایط وامهاي ضروري مبتکر ، ضروري حوادث غیر مترقبه ،  :توجه  

، ضروري قهرمان ورزشی ، ) تحصیلی و ضروري دانشجویان ممتاز و نمونه(وام استعداد درخشان
وام دانش هسته اي ، وام ویژه دانشجویان نابینا و کم بینا به سایت اداره رفاه دانشجویی به 

  .مراجعه نمایند sturefah.kashanu.ac.irنشانی 

  
  

  :تذکر
  :سنوات مجاز براي دریافت وام و همچنین تسویه حساب براي دانشجویان 

  ترم 8کارشناسی و دکتري  
  ترم 4کارشناسی ارشد 

  
  


