
ارشد و   ی کارشناس ،یکارشناس ،یاست که در تمام مقاطع کاردان  رانی در ا ی مراکز آموزش عال  نی از بزرگ تر یکی دانشگاه آزاد 

خود را   ی قبل از اقدام به ثبت نام در ان ها توان مال دی با انی دانشجو نی پرداز است بنابرا ه ی دانشگاه شهر نی . اردی پذ ی دانشجو م یدکتر

هر   ی ورود مسال ی ثابت بر اساس ن  ه ی شده است که شهر لی تشک ری ثابت و متغ ه ی دانشگاه آزاد از دو بخش شهر  هی .شهررندی در نظر بگ

با توجه به تعداد   ری متغ هی خواهد بود. اما شهر ش ی در سنوات مجاز بدون افزا ی و  یلی اتمام دوره تحص انی شود و تا پا یم نیی دانشجو تع

درصد   25تا  10در هر سال  نی انگی دانشجو به طور م لی و در طول دوره تحص  ودش یم نیی اخذ شده توسط دانشجو تع یواحد ها 

در دانشگاه آزاد نگارش شده است و در آن   ل ی تحص یمتقاض انی دانشجو  یموضوع برا نی ا تی مقاله به موجب اهم نی .اابدی  یم ش ی افزا

  ی پرداخت اقساط یبرا ی آزاد ، نمونه متن رسم نشگاه دا هی شهر  طی مختلف،نحوه تقس یدانشگاه آزاد در رشته ها هی مانند شهر ی به مطالب 

 .پرداخته خواهد شد رهی و غ  هی شهر

اخبار   نی پرداخته شده است و به عنوان حسن ختام آخر یلی وام تحص افت ی در طی مقاله به شرا یبر موارد ذکر شده در انتها عالوه

  ی  هی شهر ش ی خبر افزا بی تکذ نی دانشگاه آزاد در جهت حل مشکل کمبود برق و همچن  یدر ارتباط با راه حل ها  یدانشگاه آزاد اسالم

 .دانشگاه آزاد قرار داده شده است

 

 دانشگاه آزاد  ه ی شهر ط ی تقس ی  نحوه

.در واقع  ندی نما هی را تسو  یصورت در طول ترم کل شهر نی پرداخت کنند و بد ی خود را به صورت قسط  هی توانند شهر یم انی دانشجو

که بدهکار هستند وجود دارد.    زانی دانشگاه آزاد وجود ندارد و امکان پرداخت از هزار تومان تا هر م ه ی شهر ی در قسط بند یت ی محدود

  ط ی جهت تقس ی واحد دماند درج شده است.گرام  یدانشگاه آزاد اسالم دای .آدرس سامانه سندی نما مراجعه دای ستنها الزم است به سامانه 

 :ندی داده شده است عمل نما حی وض  لی است طبق آنچه که در ذ یدانشگاه آزاد کاف ی  هی شهر

 الت ی تسه یری گی پ  - به قسمت درخواست  ورود 

 دی جد  نهی گز انتخاب

 دکمه ادامه  یکوتاه مدت و بعد زدن بر رو  الت ی تسه هی شهر  التی درخواست تسه انتخاب 

 .شودی م یقسط بند یمتقاض ی دانشجو ی  ه ی شهر یاز مدت  پس

 

 دانشگاه آزاد  ی  هی شهر  طی متن نامه درخواست تقس ی  نمونه

 

  ی برا ی رسم ی شود اما همچنان استفاده از نامه ها ی مربوطه انجام م ی ها تی سا  قی در حال حاضر انواع درخواست ها از طر اگرچه 

دانشگاه   ه ی شهر ط ی تقس  یاز متن تقاضا یدارد لذا در ادامه نمونه ا  ت ی شود و الو یم شنهادی پ  یو مهم دانشگاه ی ادار یدرخواست ها

 .ازاد قرار داده شده است

 

  یتعال بسمه

 محترم دانشگاه  استی ر

منصوب شده از شما خواهشمندم   ی  هی در پرداخت شهر یناتوان  لی ... به دلیی ... ترم ... به شماره دانشجویرشته   ی ... دانشجونجانبی ا

 .دیی موافقت بفرما ی رو به صورت اقساط ش ی پ  ی ترم ها ی  ه ی با پرداخت شهر

 امضاء باتشکر،

 

 



 

 دانشگاه آزاد هی پرداخت شهر یراهنما

در صورت عدم پرداخت   انی شود. در واقع دانشجو  یهر ترم و در زمان انتخاب واحد انجام م  یثابت در ابتدا ی  ه ی شهر  پرداخت

  ری تغ ه ی با عنوان شهر ه ی شهر نی در طول ترم خواهد بود. ا هی پرداخت شهر یبعد ی ند بود. مرحله مجاز به انتخاب واحد نخواه هی شهر

ترم نخواهد بود و   انی نشود دانشحو مجاز به شرکت در امتحانات پا ه ی به طور کامل تسو هی هرکه ش یشود و در صورت  ی شناخته م

دانشجو در   ی شود توان ما یم  یهمکار انی ردانشگاه ها با دانشجوشود. البته در اکث  یصادر نم  یو  یکارت ورود به جلسه آزمون برا 

دانشگاه   یباال ی ها نهی از هز  یفشار ناش  هی شهر  فاتی و تخف هی ر وام شه  ه،ی شهر  یبا قسط بند ازی شود و در صورت ن  ی نظر گرفته م

با ورود   انی . دانشجوردی پذ یانجام م دای س  کپارچهی سامانه  ق ی از طر یدانشگاه ی تمام واحد ها هی کنند. پرداخت شهر ی آزاد را کم تر م

 .شوند ی م هی ( وارد قسمت پرداخت شهریبر )امور مال  ک ی خود و کل ییبه پورتال دانشجو

 

 

 

 

 قاتی دانشگاه آزاد علوم تحق ه ی شهر طی تقس

  نی استفاده کنند. در ا ییدانشجو ی مانند وام ها یالت ی توانند از تسه  یم ی دانشگاه اسالم قاتی واحد علوم تحق انی خصوص دانشجو نی ا در

 .بلندمدت صندوق رفاه پرداخته شده است هی وام شهر  افتی در طی شرا ی خصوص به بررس

  ییصندوق رفاه دانشجو  التی توانند از وام ها و تسه ی م یارشد و دکتر ی، کارشناس یکارشناس  یلی مقاطع تحص انی دانشجو یتمام

  ت ی سا ق ی را از طر  ییمراحل ثبت نام وام دانشجو یتمام ستی با ی کار م نی استفاده کنند و جهت ا ی اورو فن  قاتی وزارت علوم، تحق

 . کنند ی ط  هی اطالع نی موجود در ا یهایی صندوق رفاه و راهنما

 :دی کن  یرا ط ری مراحل ز www.bp.swf.ir به آدرس  ی فناور قات ی صندوق رفاه وزارت علوم، تحق  ییورود به پورتال دانشجو با

اطالعات   دی جد ی ثبت نام دانشجو ی  نه ی و بدون پرونده در سامانه جامع صندوق موظف است با انتخاب گز  دی جد  یورود   یدانشجو -1

به صندوق رفاه مراجعه نموده و فرم ها تعهدات   دی صندوق رفاه، با دی بر تائ  یمبن  امکی پ  افتی . پس از دردی نما لی خواسته شده را تکم

و رمز عبور درخواست وام   ی و ثبت کلمه کاربر یی دانشجو قادر است با ورود به پورتال دانشجو تی .در نهادی نما ای مربوطه را تکم

 .دی نما

  یلی مقطع تحص جاد ی است ادرخو نهی گز ست ی با یپرونده در سامانه جامع صندوق م یو دارا   دی در مقطع جد دی جد  یورود   یدانشجو -2

  انی مشابه دانشجو امک،ی پ   افت ی مراحل مانند در ی.باقدی نما لی را با دقت تکم دی جد  یلی را انتخاب کرده و اطالعات مقطع تحص دی جد

 .شود یم ی ط گری د

شده و با ورود مجدد به   www.bp.swf.ir وارد سامانه  یلی پرونده درسامانه جامع صندوق در همان مقطع تحص ی دارا یدانشجو -3

 .ندی و رمزعبور درخواست وام را ثبت نما  یو ثبت کلمه کاربر ییپورتال دانشجو

 

 قات ی در دانشگاه علوم تحق  یی دانشجو ی ضمانت وامها  طی شرا

 ی نفرضامن قرارداد کی  ی معرف ، لایر150/000/000تا سقف   یی دانشجو  یوامها  افتی در یبرا

 ی دونفرضامن قرارداد ای  یمان ی پ  ای  ینفرضامن رسم کی   یمعرف ،لایر000/ 000/ 300تا سقف  یی دانشجو  یوامها  افتی در یبرا

نفر  2و  ینفرضامن رسم کی  ای و یمان ی پ  ای  یدو نفرضامن رسم  ی ،معرفلایر000/ 000/ 300از   شی ب  یی دانشجو  یوامها  افتی در یبرا

 ی ضامن قرارداد



 دانشگاه آزاد ه ی شهر ف ی تخف اتی جزئ 

 :ردی گ ی تعلق م انی دانشگاه آزاد به سه دسته از دانشجو ه ی شهر فی تخف

 برتر انی دانشجو

 بضاعت  یب  انی دانشجو

 خاص   یماری با ب  انی دانشجو

 

 خاص  مارانی ب  انی دانشجو ه ی شهر فی تخف

 درصد  25تا سقف  یکاردان 

 درصد  25تا سقف  یکارشناس

 درصد  15تا سقف  ارشد  یکارشناس

 درصد  10تا سقف  یدکتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشگاه آزاد   ییوام دانشجو  طی شرا

  یلی توانند از وام تحص یرا در موعد مقرر ندارند م  هی پداخت شهر ییتوانا لی که به هر دل یان ی دانشگاه، دانشجو می ا نی اساس قوان  بر

وارده به    یروح ی ها بی از آس یری و جلوگ ل ی از ادامه تحص انی دانشجو یار بازمان  ی ری امر به موجب جلوگ نی بهره مند شوند. ا

  ی  هی شهر ی دکتر یدوره   انی شود به طور مثال دانشجو  یم نیی تع هی شهر زانی وام بر اساس م نی . مبلغ اتاس  نهی زم نی در ا انی دانشجو

از صندوق   ییوام اعطا زانی خواهد بود. م شتری آن ها ب  یافت ی وام در زانی م جهی کنند در نت  یمقاطع پرداخت م ر ی نسبت به سا یشتری ب 

  ی ، برا یلی ماه پس از فارغ التحص 60پرداخت اقساط آن   و  درصد 4با کارمزد   یو فناور  قاتی وزارت علوم ، تحق  انی رفاه دانشجو

 .باشد یم ل ی از مقاطع به شرح ذ کی دانشگاه آزاد در هر  ه ی پرداخت شهر



 

 

 

 

 هزار تومان  500یکاردان 

 هزار تومان 500 یکارشناس

 تومان ونی لی م کی  ارشد  یکارشناس

 و صد و پنجاه هزار تومان ونی لی م کی  ی حرفه ا  یدکتر

 و پانصد هزار تومان  ونی لی دوم ی تخصص یدکتر

 

 

 

 دانشگاه آزاد  ییوام دانشجو افت ی در طی شرا

 :باشند ل ی ذ طی واجد شرا  دی وام هستند با افتی در یدانشگاه آزاد که متقاض  انی دانشجو

 .استبالمانع  ییمورد کار دانشجو نی اشتغال شخص دانشجو است. در ا  عدم  ییوام دانشجو  افتی در طی شرا نی اشتغال: از مهم تر عدم

 .رندی گ یقرار م  تی دارند در اولو اری بس ازی که به مبلغ وام ن  یان ی : دانشجویمال ازی ن  ت ی اولو

  ای دولت و  یمان ی پ  ای  یکارمند رسم دی شود. ضامن با ی خواسته م انی مورد همان ابتدا از دانشجو ن ی سند تعهد با ضامن معتبر: ا ارائه

 .بازنشسته باشد

 :رندی گ ی قرار م یاب ی هم مورد ارز ی از نظر آموزش انی دانشجو

 .باشند یوام م نی ا افت ی الزم در  طی دو ترم کذشته مشروط شده باشند فاقد شرا ی که ط یان ی : دانشجویمشروط 

 .الزم ثبت نام کرده باشند  یدر حداقل تعدا واحد ها دی با انی واحد ها: دانشجو تعداد

 .کنند یم افت ی سال دوم بدون در نظر گرفتن معدل وام در  می سال اول و ن  می ن  دی جد  ید ورو انی الورود: دانشجو  دی جد انی دانشجو

  افت ی تواند نصف مبلغ وام را در یترم مشروط شده باشد م کی وام تنها در  ی متقاض یکه دانشجو  ی: در صورت یسال مشروط می ن 

 .دی نما

 

 

 اخبار  نی آخر

 کمبود برق  ی حل مسئله  ی دانشگاه آزاد برا طرح 

آموزش   سازنه ی نظر که زم نی از ا یول رودی به شمار م دی لحاظ کرونا تهد نی است و از ا افتهی آموزش کاهش  تی فی کرونا ک وعی ش با

هوا را کاهش داد و   ی وآمد و آلودگرفت  یهانهی هز روس ی کرونا و وع ی . ششودی العاده محسوب مفوق  یآن شده فرصت  تی و تقو  یمجاز

 نی دهنده انشان هایاب ی و جامعه بوده است.ارز  یآموزش عال یبرا ی فرصت خوب   زی ن  یمجاز  ی فضا  ت ی تقوارتباطات و  به لحاظ توسعه 



  ل ی حدود دو سال آموزش را تعط  دی با شدیفراهم نم ی اگر فرصت آموزش مجاز نی بوده است، همچن  شتری کرونا ب  یهااست که فرصت 

در آموزش   یاوقفه  چی کرونا فراهم شده بود و ه وع ی از ش تربل ترم ق کی  ی آموزش مجاز نه ی اما در دانشگاه آزاد زم می کردیم

در دانشگاه آزاد انجام شده است تا   ییهایزی رو برنامه  قاتی مهم کشور مسئله برق است و تحق یهااز چالش  ی کی نشد.  جادی ا انی دانشجو

 .به حل چالش کمبود برق در کشور ورود کند ید ی خورش یهابا استفاده از پنل 

 

 دانشگاه آزاد صورت نگرفته است  ی  هی در شهر یشی افزا

سامانه، امکان   ی گستردگ لی . به دلشوندی م فی به صورت ساالنه و در چارچوب خاص تعر هاهی دانشگاه آزاد اعالم کرد:شهر  سی رئ 

  هی شهر  شی افزا امکی اگر پ   انی دانشجو  یافزود: برا یوجود دارد.طهرانچ هاه ی اشتباه در محاسبه شهر ای ها از واحد  ی اشتباه در بعض

 .ردی مورد صورت گ نی ا یو بررس ه ی مراجعه کنند تا توج حدارسال شده است، به همان وا

 

 

 

 

 مطالب  خالصه 

رو دانشگاه آزاد اقدام به    نی وده است. از همدانشگاه ب  نی ا انی از دانشجو ی اری بس ی دانشگاه آزاد همواره دغدغه  ه ی پرداخت شهر

مقاله به   نی کرده است.در ا یبه صورت قسط هی و پرداخته شهر  ییدانشجو فاتی تخف ،ییوام دانشجو ل ی از قب  ییبرنامه ها ی طراح

در   ازی ،مدارک مورد ن  قاتی دانشگاه علوم تحق یلی وام تحص ،یلی وام تحص  افتی در ط ی ، شرا آزاد گاهدانش  ه ی شهر ط ی تقس ینحوه   یبررس

خصوص با    نی در ا شتری به کسب اطالعات ب  لی پرداخته شده است. در صورت تما گری ضامن و موارد د  طی خصوص و شرا نی ا

 . دیی تماس حاصل فرما ل ی تحص رانی کارشناسان ا


