
 

 معاونت دانشجویی دانشگاه

 مدیریت امور دانشجویی

 تعالیبسمه

 98-99 تحصیلیسال نیمسال اوّل های دانشجویینام الکترونیکی وامثبت تمدید اطالعیۀ
دانشجویان  لذا .ه استتمدید شد 25/09/98تاریخ  تاهای دانشجویی ثبت تقاضای وام رساند که مهلتمیباشند، متقاضی دریافت وام می 98-99تحصیلی دانشجویانی که در نیمسال اوّل سالبه اطالع 

 ها تحویل دهند. مدارک را به کارشناسان ادارۀ رفاه دانشجویی مستقر در دانشکده ،مراجعه و طبق نکات زیر (bp.swf.ir)ال دانشجویی صندوق رفاه به پورتتوانند برای ثبت تقاضای وام می

 :نکات مهم

لوم، ع توسط دانشجو در پورتال دانشجویی صندوق رفاه وزارت ثبت درخواست وام دانشجوییپرداخت هر گونه تسهیالت دانشجویی منوط به  ،دانشجویانبا عنایت به بخشنامۀ صندوق رفاه  -1

 .(bp.swf.ir) تحقیقات و فناوری است

 ،از طرف صندوق پیام ثبت وام را دریافت نکردند 20/09/98تا تاریخ  اگر نیاز به مراجعه حضوری ندارند و فقط ،اندقبالً وام گرفته( که نوبت دوّم) شبانه های تحصیلی روزانه و شهریۀمتقاضیان وام -2

 نمایند.برای پیگیری ثبت وام به کارشناس رفاه دانشجویی دانشکدۀ خود مراجعه 

به کارشناس رفاه دانشجویی دانشکدۀ  25/09/98های ضروری عادی، وام ازدواج، وام مسکن و ودیعه مسکن، فرم درخواست وام و مدارک مورد نیاز وام در خواستی خود را حداکثر تا تاریخ متقاضیان وام -3

 خود تحویل دهند.

وام را با مدارک مرتبط  تمامی( باید راهنمای تشکیل پرونده) (bp.swf.ir) تال دانشجویی صندوق رفاهپورنمایند، ضمن تشکیل پرونده در بار درخواست وام میدانشجویانی که برای اوّلین -4

 تحویل دهند. خود کارشناس رفاه دانشجویی دانشکدۀبه 

 مدارک به کارشناس رفاه دانشجویی دانشکده الزامی است. با ارائۀ و ... بانکی، شناسنامه، رشتۀ تحصیلی، تاهلگونه تغییر وضعیت در شماره حساب  اعالم هر -5

و تسویه حساب نهایی و یا پرداخت اقساط معوقه در تمامی مقاطع قبلی کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته، کارشناسی ارشد  اقساط ثبت فراغت از تحصیل، صدور دفترچۀ پیگیری تکمیل اطالعات، -6

 باشد.خود دانشجویان می به عهدۀ اتوماسیون صندوق رفاه 2سیستم فاز ناپیوسته در 

 گردد.بضاعت است و شامل دانشجویان شاغل نمیمستعد کم های دانشجویی ویژۀ دانشجویانطبق بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، وام -7

 رفاه دانشجویی ادارۀ 
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