
 دانشجویی وام مهم اطالعیه

 

 سامانه رساند می وام متقاضی محترم دانشجویان کلیه اطالع به

از مورخه  )http://bp.swf.ir( رفاه صندوق دانشجویی پورتال

 جهت ثبت در خواست فعال میباشد. 51/7/5931
 

 به نسبت سریعتر هرچه اند ننموده پرداخت خودرا خوابگاه بهاء اجاره تاکنون که خوابگاه در ساکن دانشجویان از آندسته *

 ثبت آنها خواستی در وامهای اینصورت غیر شوند،در بهرمند اول نیمسال تسهیالت از تا نمایند اقدام خود بهاء واریزاجاره

 .شد نخواهد
 

 .نمایند خوداری ندارند را آن دریافت شرایط که هایی وام تقاضای ثبت از عزیز دانشجویان *
 

،عتبات دکتری ویژه ضروری ، مسکن ،ودیعه ،مسکن ازدواج،ضروری وامهای متقاضی بودنت درصور روزانهدانشجویان 

 تحویل رفاه اداره بهتا قبل از فعال شدن پورتال  51/7/5931لغایت  5/7/5931تاریخ  از را نیاز مورد مدارک حتما عالیات

 .دنمایی

 عتبات عالیات باشند.دانشجویان نوبت دوم)شبانه(فقط میتوانند متقاضی وام شهریه و *

 

 وام تقاضای از کنند می استفاه دکتری وِیژه وام از که ناپیوسته تخصصی دکتری مقطع دانشجویان از آندسته **

 ندارد آنها ویژه وام قبال در مسئولیتی هیچگونه صندوق آن،این وثبت تقاضا صورت در فرمایند خوداری تحصیلی

 .میباشد الزامی ماهه 6 هر جهت 2 شماره فرم تحویل ضمن در.بود دانشجوخواهد شخص عهده به آن عواقب و
 

به همراه تنظیم دو سند تعهد نامه را 2 و 5 شماره فرم حتما وِیژه وام دریافت جهت جدید ورودی دکتری دانشجویان*

 .نمایند تحویل رفاه اداره به و هنمود تکمیل )دو ضامن کارمند رسمی یا پیمانی دولت(محضری
 

 کدام هر برای چنانچه .باشند می دانشجویی حوادث بیمه پوشش تحت ، واحد دارای تحصیل به مشغول دانشجویان کلیه* 

 جهت دانشجویی خدمات و رفاه اداره به الزم مدارک داشتن دست در با توانند می افتاد اتفاق ای حادثه دانشجویان از

 .نمایند مراجعه قرارداد طرف بیمه شرکت به معرفی

 وقت اسرع در تعهد سند نداشتن درصورت .باشد می الزامی وام دریافت برای محضری نامه تعهد سند ارائه ضمن در*

 .نمایید اقدام  51/7/5931لغایت  5/7/5931از مورخه  دانشجویی خدمات و رفاه اداره به تحویل و سند تنظیم به نسبت
 

 .شد خواهند پرداخت دانشجویان رفاه صندوق طرف از اعتبار تأمین صورت در مذکور وامهای
 

 دانشجویی امور مدیریت
 دانشجویی خدمات و رفاه اداره


