
 معاونت دانشجویی دانشگاه

 مدیریت امور دانشجویی

 

 تعالیبسمه

 (1400-1401 تحصیلیسال موّدسال نیم) دانشجویی ضروری و ویژه دکتری هاینام الکترونیکی وامثبت اطالعیۀ
در پورتال دانشجویی صندوق رفاه  های ضروری و ویژه دکتری دانشجوییوامنام ، ثبترساندمیبه اطالع ضمن آرزوی سالمتی و موفقیّت برای دانشجویان عزیز، 

اقدام  خودوام توانند طبق جدول ذیل نسبت به ثبت درخواست دانشجویان می .شده استآغاز ( bp.swf.ir)ویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آدرس دانشج
 نمایند.

 دانشجویی ضروری و ویژه دکتری هایوام اعطای بندیزمان و ، مبلغنوع جدول

 مبلغ وام )به ریال( منوع وا ردیف
شروع زمان 

 ثبت درخواست

پایان زمان 

 ثبت درخواست

 وام ضروری 1

 رویدادهای موارد خاص: -

 39.000.000 :هلأمت یفرزند دانشجو تولد 

  39.000.000 :فرزند دانشجو ایفوت پدر، مادر، همسر 

 65.000.000تا  :در سوانح و تصادفات دهیحادثه د انیدانشجو 

 65.000.000تا  :نهیخاص و پرهز یهایماری به بمبتال انیدانشجو 

 52.000.000تا  :از اعضاء تحت تکفل دانشجو یکی نهیهزخاص و پر یماریب 

  65.000.000سایر موارد به تشخیص رئیس صندوق رفاه دانشجویان: تا 
 39.000.000 :دانشجویان برتر، نمونه کشوری و مبتکر -
 39.000.000 :رویداد حوادث و بالیای طبیعی -
 26.000.000 :دانشجویان قهرمان ورزشی -
 65.000.000 :خواهدانشجویان توان -
 39.000.000 :رویداد ازدواج -

27/01/1401 15/03/1401 

 15/03/1401 27/01/1401 شود(بار پرداخت میبه صورت ماهیانه )هر شش ماه یک 10.000.000 وام تحصیلی ویژۀ دکتری از منابع صندوق رفاه 2

 15/03/1401 27/01/1401 شود(بار پرداخت میبه صورت ماهیانه )هر شش ماه یک 7.000.000 دکتری از منابع بانک وام تحصیلی ویژۀ 3

 توجه:
 25/02/1401یخ بندی اعالمی کماکان تا تارسال جاری آغاز شده است، مطابق زمانها )تحصیلی، شهریه و ودیعه مسکن( که از ابتدای نیمپرداخت سایر انواع وام

 ادامه دارد.

 :نکات مهم
 نام اوّلیه دانشجو در پورتال دانشجویی صندوق رفاهبا عنایت به بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان، پرداخت هر گونه تسهیالت دانشجویی منوط به ثبت -

(bp.swf.ir) جدید تحصیلی ایجاد مقطع یا )دانشجویان ورودی جدید( ثبت اطالعات فردیسبت به است. لذا تمامی متقاضیان دریافت وام باید ن 
 در پورتال مذکور اقدام نمایند. ثبت درخواست نوع وامو  (انداستفاده کرده ندوق رفاه دانشجویان)دانشجویانی که در مقاطع تحصیلی قبلی از تسهیالت ص

 الزم است. مربوطه بسته به نوع وام، ارائۀ مدارک وام ضروری دریافت برای -

خود، بعد از هماهنگی تلفنی با کارشناس رفاه دانشجویی مستقر در دانشکدۀ خود، از طریق  خواستیرد مدارک مربوط به وامتصویر دانشجویان عزیز برای ارسال  -
راهنمای دانشجویی(( )-های دانشجویی )آموزشی( )منوی پیشخوان خدمت، زیرمنوی درخواستhttp://golestan.uma.ac.irسیستم دانشجویی گلستان )

 ده و اصل مدارک را از طریق پست ارسال نمایند.های اجتماعی، اقدام نموشبکه (، از طریق ایمیل و یا از طریقگام به گام تصویری

باشد و شامل دانشجویان شاغل بضاعت میهای دانشجویی ویژۀ دانشجویان مستعد کماولویت استفاده از وامطبق بخشنامۀ صندوق رفاه دانشجویان،  -
 د.نامه ارائه نماین. لذا دانشجویان تحت پوشش کمیتۀ امداد و سازمان بهزیستی معرفیشودنمی

 گیرد.دارک نمایند، وام تعلّق نمیی مبه دانشجویانی که بعد از تاریخ اعالم شده اقدام به ثبت درخواست یا ارائه -

 باشد.مین اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان، قابل پرداخت میها در صورت تأتمامی وام -

 ها:شماره تماس
، (04531505547) آقای صادقی، کارشناس دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی: (04531505615) النیآقای اص کارشناس دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی: -

کارشناس ، (04531505944) سوقیخانم حسنیکارشناس دانشکدۀ علوم: ، (04531505243)خانم نخستین کارشناس دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی: 
، کارشناس پردیس دانشگاهی (04531505705) خانم دلگشاکارشناس دانشکدۀ فنی و مهندسی:  ،(44904531505) سوقیحسنیخانم دانشکدۀ علوم اجتماعی: 

، کارشناس دانشکدۀ فناوری کشاورزی و (04532545624) خانم میرزادهشهر: ، کارشناس دانشکدۀ کشاورزی مشگین(04532323622)خانم قدیری سبالن نمین: 
 .(04531505291) اللهیآقای نعمترئیس ادارۀ رفاه دانشجویی: ، (15674045327) آقای عشایریمنابع طبیعی مغان: 

 رفاه دانشجویی ادارۀ 

  
 

http://bp.swf.ir/
http://bp.swf.ir/
https://uma.ac.ir/files/test1/files/%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87_%d8%b1%d9%81%d8%a7%d9%87/amozeshe_tasviri_sabt.pdf
http://golestan.uma.ac.ir/
https://uma.ac.ir/files/Vice_Chancellor_Students/files/%D9%88%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D9%85_%D9%86%D8%AD%D9%88%DB%80_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C.pdf
https://uma.ac.ir/files/Vice_Chancellor_Students/files/%D9%88%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%87_%DA%AF%D8%A7%D9%85_%D9%86%D8%AD%D9%88%DB%80_%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9_%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C.pdf

