
 اداره رفاه دانشجویان 3اطالعیه شماره 

        1400-1401اول نیمسال دانشجویان دوره روزانه ضروري موضوع : وام 

رویداد مبتالیان    -رویداد حادثه دیدگان سوانح و تصادفات ( خاص  )   -وام ضروي شامل :رویداد حوادث طبیعی ، زلزله ، سیل   
بیماري هاي خاص و    –  رویداد فوت پدر ، مادر ، همسر و فرزند (خاص)  –هاي خاص و پر هزینه (  موارد خاص )  به بیماري  

رویداد تولد    -رویداد دانشجویان برتر ، نمونه کشور و متبکر     -رویداد قهرمان ورزشی     -پر هزینه عضو تحت تکفل دانشجو  
 -رویداد ازدواج   –فرزند ( خاص ) 

 رویداد توان خواه جسمی و حرکتی .  –رویداد توان خواه نا شنوا و کم شنوا -رویداد توان خواه نابینا و کم بینا  
  شماره حساب بانک تجارت ،،  تصویر کارت دانشجویی    ،تصویر کارت ملی  ،  درخواستی  ارائه مدارك وام  :    مدارك مورد نیاز.

    )  دولت  باز نشته،     پیمانی ،  کارمند رسمی  ( معتبر  با ضامن  ياصل سند تعهد محضر
رویداد در هر   2حداکثر استفاده از وام ضروري مقاطع کاردانی ، کارشناسی نا پیوسته و کارشناسی ارشد نا پیوسته    –  1تبصره 

بورسیه    -مقطع تحصیلی    غیر  پیوسته  نا  و دکتري تخصصی  پیوسته    –رویداد در هر مقطع تحصیلی    4مقاطع کارشناسی 
   رویداد در هر مقطع تحصیلی . 5حرفه اي  مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته ، دکتري پیوسته و دکتراي

 و می تواند در هر نیمسال از یک رویداد استفاده نماید . جدانش  -2تبصره
 یک بار مجاز می باشد .  "استفاده از هر رویداد در طول مقطع تحصیلی ، صرفا  -   3تبصره  
تا    –4تبصره مقاطع تحصیلی و حداکثر  نوبت در تمام  ، فقط یک  ازدواج   تاریخ عقد صرفا   18رویداد  از  در دوران  "ماه پس 

 تحصیل امکان پذیر می باشد . 
در رویداد هاي وام ضروري ،  میزان وام پرداختی به دانشجویان از   ردر صورت ارائه اسناد با مبالغ بیش از میزان مقر –۵تبصره

ینه کرد بیشتر نخواهد بود و در صورت کمتر بودن مبلغ مورد تقاضا از سقف هر رویداد ، مطابق مبلغ مقرر در  مبلغ اسناد هز
 اسناد ارائه شده وام پرداخت خواهد شد . 

مهلت ارائه مستندات ، اسناد مالی و پزشکی و اعتبار آنان براي دریافت رویداد هاي موارد خاص ، حوادث و بالیاي    –  6تبصره  
ماه پس از رویداد و براي دانشجویان برتر ، نمونه کشوري ، مبتکر و قهرمان ورزشی حداکثر تا    9طبیعی ، توان خواه حداکثر تا  

 در دوره تحصیل دانشجو قابل قبول می باشد .  "ماه پس از دریافت مدارك و صرفا 6
 مبلغ وام ضروي براي همه مقاطع تحصیلی : 

 ریال   000/000/39فوت پدر ، مادر ، همسر یا فرزند دانشجو  –میلیون ریال  000/00/39تولد فرزند دانشجوي متاهل 
تا   تصادفات  و  اعضا  –ریال    000/000/65دانشجوي حادثه دیده در سوانح  از  یکی  پر هزینه  و  تکفل    ء  بیماري خاص  تحت 

دانشجویان برتر ، نمونه   –ریال    000/000/65  یس صندوق رفاه  تاسایر موارد به تشخیص رئ  –ریال    000/000/52دانشجو تا  
مبتکر    و  طبیعی    –ریال    39/ 000/000کشوري  بالیاي  و  ورزشی   –ریال    000/000/39حوادث  قهرمان  دانشجویان 

 ریال . 000/000/39رویداد ازدواج  –ریال  000/000/65دانشجویان توان خواه  –ریال  26/ 000/000
 03/09/1400لغایت   04/08/1400) و تحویل مدارك از طریق پست :     bp.swf.irزمان ثبت نام اینتر نتی (  

 اداره ارفاه دانشجویان 


