
  باسمه تعالي

  12/04/1395                             2شماره  اطالعيه

 سال اولكه در نيمسال ) نوبت دوم(شبانه  و ليه دانشجويان دوره روزانهكبدينوسيله به اطالع 

از  هاي دانشجوييوام نويسي نام برايانتخاب واحد خواهند كرد ميرساند،  95 -96تحصيلي 

ماه براساس بخشنامه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم،تحقيقات  اول تير ماه به مدت دو

  :سايت صـندوق رفـاه دانشـجويان بـه نشـاني     به  بوده و ازطريق پرتال دانشجويي و فناوري

ir.swf.www  بـه  و  از طريق اينترنت در اولويت اول بـوده  نوع وام هر تعيين. نمايند مراجعه

بـه   هـا درخواست وام ارائه مدارك وامها منوط به يهتائيد.نمي باشدمنزله درخواست كامل وام 

 95-96 سـال تحصـيلي   نيمسـال اول پـس از انتخـاب واحـد    اداره رفاه دانشجويي دانشگاه 

  . خواهد بود 17/7/95حداكثر تا تاريخ 

گزينه معاونت  با انتخاب كردن   ir.ac.uma.www:  آدرس سايت دانشگاه محقق اردبيلي 

 . د ي، برگ درخواست وام مورد نظر خود را دانلود نمايسپس اداره رفاهدانشجويي 

  .براي كليه متقاضيان وام الزامي است با برگ انتخاب واحد و كارنامه كلخود پرداز كارت  كپيالصاق :  قابل توجه 

تأهل و يا  ،تحصيليرشته ، شماره حساب بانكي، شناسنامه(اعالم هر گونه تغيير وضعيت در  

  .ستبا ارائه مدارك به اداره خدمات و رفاه دانشجويي الزامي ا) ساير موارد

 گيري تكميل اطالعات، ثبت فراغت از تحصيل، صدور دفترچه اقساط وتسويه حساب نهايي در صورت داشتنپي :قابل توجه

درسيسـتم  ) كارداني،كارشناسي پيوسـته و ناپيوسـته وارشـد ناپيوسـته    ( قبلي بدهي و ياپرداخت آن درتمام مقاطع تحصيلي

فازدوم اتوماسيون اداري صندوق رفاه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري توسط دانشـگاه محـل تحصـيل قبلـي بعهـده خـود       

  .باشددانشجويان مي

 .تخصصي دوره روزانه همانند روال قبل به قوت خود باقي استوام ويژه دكتري  درخواست و تمديد �

  .ثبت نام براي بيمه تكميلي متعاقباً اعالم خواهدشد �

  .به شرح ذيل خواهد بود) دوره روزانه و شبانه(گواهي از كسر حقوق براي وام بنياد علوي براي دانشجويان  متن �

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوريرياست محترم صندوق رفاه دانشجويان : عنوان گواهي به

بـه ازاء باقيمانـده    همچنـين شماره پرسنلي، ميزان دريافت حقوق مزايا،كسر ازحقوق در صورت عدم پرداخت وام گيرنـده و 

    .قيد گردددرنامه و محاسبه  ريال 000/000/8 هر ترم به مبلغ هاي مجازترم

وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري و   –پرداخت وامها منوط به تأمين اعتبار توسط صندوق رفاه دانشجويان 

  .ابالغ آن به دانشگاه خواهد بود و دريافت فرم هيچ تعهدي مبني برپرداخت وامها نمي كند

              

  اداره رفاه دانشجويي دانشگاه                                                                       


