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 مراجعٍ ومائیذ. bp.swf.irجُت ثثت وام يام داوطجًیی تٍ آدرس 

**************** 

 .صفحٍ ریل ترای ضما وطان دادٌ می ضًدتعذ از يريد تٍ آدرس فًق، 

 وام کارتری ي رمس عثًر کذملی ضما می تاضذ.

 

کٍ تایستی ضمارٌ َمراٌ خًد را يارد ومًدٌ ي دریافت کذ صحت سىجی را  پس از يريد تٍ ساماوٍ صفحٍ ریل ومایص دادٌ می ضًد

 اوتخاب کىیذ تا کذ ترای ضمارٌ ضما ارسال گردد، تعذ از دریافت کذ در قسمت پاییه تایستی کلمٍ عثًر خًد را تؽییر دَیذ.

 



 تعذ از تاییذ مرحلٍ فًق يارد پرتال خًد می ضًیذ.

 را اوتخاب ومًدٌ ي يارد ضًیذ. در ایه قسمت تایستی درخًاست يام

 

   ضُریٍ ؼیراوتفاعی تاوک قرض الحسىٍ مُر )يام تاوک مُر  -ضُریٍ )يام صىذيق رفاٌ می تاضذ("در قسمت وًع يام درخًاستی 

را اوتخاب ومًدٌ ي در قسمت پاییه مجذد  )ضرح يام َا در پایان قراردادٌ ضذٌ( ، يامی کٍ مذوظر خًدتان می تاضذ"می تاضذ(

 خاب وماییذ.ترار دَیذ ي ثثت درخًاست را اوقذ صحت سىجی ارسال ضًد ي در قسمت مرتًطٍ ضمارٌ َمراٌ را يارد وماییذ تا ک

 

 

 



ي )در  تاضیذ بانکتٍ مراجعٍ مىتظر پیامک از صىذيق رفاٌ جُت )در صًرت اوتخاب يام تاوک مُر( درصًرت مطاَذٌ پیام ریل 

تردٌ ي تعذ از اوجام اقذامات تٍ  دفترخانه رسمیتٍ َمراٌ ضامه تٍ  فرم َای قرار دادٌ ضذٌ در سایت را صًرت اوتخاب يام ضُریٍ( 

 مؤسسٍ تحًیل ومائیذ.

 

 

 *شرح وام شهریه و وام بانک مهر*

 (شهریه غیرانتفاعی قرض الحسنه مهروام بانک مهر) (شهریهوام صندوق رفاه )

 :شرایط

دریافت فرم َای مرتًطٍ از سایت ي مراجعٍ تٍ محضر َمراٌ تا . 1

پیماوی یا کارمىذ تازوطستٍ تا ارائٍ گًاَی کسر  کارمىذ )رسمی،ضامه 

 می(از حقًق در دفتر اسىاد رس

تحًیل فرم َای تکمیل ضذٌ ي سىذ تعُذ محضری تٍ امًر مالی در . 2

 .اسرع يقت جُت تأییذ تکمیل ثثت وام

 ماٌ پس از فارغ التحصیلی 9وحًٌ تازپرداخت: . 3

 ریال 27.777.777ریال ي ارضذ  0.577.777. مثلػ يام: کارضىاسی 4

 :شرایط

مىتظر پیامک از پس از دریافت پیامک تاییذ ثثت وام يام تایستی . 1

  .تاضیذ بانکتٍ مراجعٍ صىذيق رفاٌ جُت 

 وحًٌ تازپرداخت: تالفاصلٍ پس از فارغ التحصیلی. 2

 ریال15.777.777ریال ي ارضذ  0.577.777. مثلػ يام: کارضىاسی 3

 

 تماس حاصل ومائیذ. 174داخلی  75532255071درصًرت کسة اطالعات تیطتر تا ضمارٌ 

  تا تطکر

 مالی مؤسسٍ آمًزش عالی اضراق ي ياحذ اداری

 


