
 اداره رفاه دانشجویان ١اطالعیه شماره 

 ١399-١400تحصیلی  سال دوم  سالنیمموضوع : وام تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل دوره روزانه در 

جهت بهره مندی از : می رساند 1399-1400سال تحصیلی دوم  سالنیمدانشجویان متقاضی وام تحصیلی دراطالع به 

  :شرایط و مقررات . ذیل توجه فرمایید کاتنفوق می بایست به تسهیالت 

ثبت نام به عنوان دانشجوی تمام وقت طبق مقررات و ضوابط - ٢ . عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت باشد1- 

اول و دوم تحصیل بدون احتساب معدل  سالنیمدانشجویان ورودی جدید در  ) قبل سالنیممشروط نبودن در دو - 3آموزشی 

وام دانشجویانی که دو - ٥ . مشروط تحصیلی از نصف وام تحصیلی استفاده می کند سالنیمیک - 4 ) ام دریافت می نمایندو

کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد  -مدت استفاده از وام الف-6 مشروط شوند پرداخت نمی گردد سالنیم

چنانچه دانشجو - 7 سالنیم ٨دوره دکتری تخصصی نا پیوسته   -ج  سالنیم ٨ پیوسته کارشناسی –ب  سالنیم 4ناپیوسته  

محسوب می شود و از  6به هر نحوی در دوره ای از تحصیل از وام استفاده ننماید مدت مذکور جزء دوره مندرج در بند 

 ید.انده دوره می تواند استفاده نماباقیم

ارائه -  ٢  . کپی آخرین حکم کارگزینی ضروری است، محضری با ضامن معتبر ارائه اصل سند تعهد -1 :مدارك مورد نیاز

متقاضی در صورت  ٢و  1کپی از شناسنامه صفحات -3    کپی کارت ملی متقاضی و در صورت تأهل کپی کارت ملی همسر 

حساب بانک تجارت  - ٥ کپی کارت دانشجویی -4 .تأهل و همچنین در صورت داشتن فرزند ارائه کپی شناسنامه فرزند

   .()تجارت کارت جوان

    :مبالغ وام تحصیلی    

                        ریال  000/000/٢0و دانشجویان متاهل ریال   000/000/1٥ دانشجویان مجرد 

           ه بعد انجام می گیردب  96مهرثبت نام از دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته و دکترا از ورودی : ١تبصره  

 .        صورت می پذیرد9٨مهر:ثبت نام از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته از ورودی ٢تبصره  

                                    .باشدمی٢0/0٢/1400لغایت  ١6/١١/99از تاریخ:  مستندات مدارك و تحویل و ثبت نام زمان

       قابل بررسی  یهیچگونه درخواستی پذیرفته نخواهد شد و فقط درخواست دانشجویانشده اعالم پس از تاریخ  :١تذکر مهم 

     .می باشد که طبق مندرجات فوق اقدام نمایند

  ارشد – کارشناسی –در مقاطع کاردانی خوارزمی دانشجویانی که به هر نحوی قبل از پذیرفته شدن در دانشگاه :٢تذکر مهم  

رفاهی صندوق رفاه دانشجویان وزارت متبوع استفاده نموده اند تسهیالت  از و بوده تحصیل به شاغل عالی آموزش مؤسسات در

تسهیالت ا دفترچه اقساط  نمایند در غیر این صورت نمی توانند از می بایست با آن مؤسسه تسویه حساب  به صورت نقدی ی

                           .اتوماسیون جامع اداری صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم می باشدمالک جدید بهره مند شوند . 

بر اساس الزم : ثبت نام وام تحصیلی هیچگونه تعهدی را برای پرداخت آن ایجاد نمی نماید و پس از بررسی های 3تبصره 

زمان بندی تعیین شده بر اساس تقویم دانشگاهی توسط . اعتبار تعیین شده دانشجویان واجد شرایط مشخص خواهند شد

 لحاظ گردیده است و تمدید نخواهد شدآموزش کل دانشگاه و صندوق رفاه دانشجویان برنامه ریزی و 

به وام خود را از طریق پست و مستندات مدارک دانشجویانی که برای اولین مرتبه متقاضی وام هستند می بایست  :4تبصره 

 bp.swf.ir  رفاه دانشجویان به نشانیثبت نام وام از طریق سایت صندوق . ارسال نمایند تهران یا کرجاداره رفاه دانشجویان 

 .انجام می گیرد  
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