
  کارًاهِ کل برای ترهْای دٍ بِ باال)گسارش صذ از سیستن گلستاى( –اتٌخاب ٍاحذ ترم جاری 

 

 :فرمت گواهی کسر حقوق

   ادارُ .................. از :

تحقیقات ٍ فٌاٍری ،صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى ٍزارت ػلَم بِ :  

 سالم ػلیکن   

آقا ............... بِ شوارُ پرسٌلی ............... از بذیي ٍسیلِ گَاّی هیشَد خاًن/ احتراها،

شاغل ایي ادارُ هبلغ ............... ریال حقَق ٍ هسایا دریافت هی  )رسوی/پیواًی/قراردادی ًَع دائن(کارکٌاى

آقا .............. جْت ارائِ بِ صٌذٍق رفاُ داًشجَیی برای دریافت ٍام ایي گَاّی بٌا بِ درخَاست خاًن/ًوایذ. 

. ریال صادر ٍ در صَرت ػذم پرداخت بِ هَقغ اقساط پس از اػالم آى ....)کل ٍام عَل تحصیل(بِ هبلغ ....

 .صٌذٍق از حقَق ًاهبردُ کسر ٍ بِ شوارُ حساب هربَعِ هٌظَر هی گردد

 

بایستی هذارک   www.bp.swf.irدر پرتال داًشجَئی بِ آدرسداًشجَیاى گراهی پس از تشکیل پرًٍذُ 

 ریل را ارائِ ًوایٌذ.

 مورد نیاز برای دانشجویانی که برای بار اول درخواست وام دارند: مدارک 

  کارهٌذ سال سابقِ 5قرارداد ًَع دائن با سٌذ تؼْذ هحضری)ضاهي کارهٌذ رسوی یا پیواًی ،

اهی ارائِ گَاّی کسر حقَق ٍ حکن کارگسیٌی ضاهي از (، هستورُ بگیر تاهیي اجتواػیبازًشستِ

  هیباشذ.

 کپی شٌاسٌاهِ، کارت هلی،کارت داًشجَئی 

 )کپی کارت تجارت)تجارت کارت جَاى 

 ُفرم هشخصات داًشجَئی، فرم تشکیل پرًٍذ 

 کپی هذارک قبل برای داًشجَیاى ارشذ ٍ دکتری 

http://www.bp.swf.ir/


  آدرسبِ پس از ثبت هذارک بایستی در پرتال داًشجَئیwww.bp.swf.ir  ٍام ّای هَرد ًظر

 اًتخاب شَد.

 انواع وامها:

 َاست هیباشذهذارک هَرد ًیاز جْت ٍام تحصیلی ّواى هذارک فَق با ثبت ایٌترًتی درخ 

 استثبت ایٌترًتی درخَ ٍام ضرٍری ،ٍ فرم فاکتَر  ارائِ  ٍام ضرٍری هذارک هَرد ًیاز جْت 

 اسن داًشجَ ٍ ّوسرش فقظ صفحِ ای کِ کپی سٌذ ازدٍاج ٍام ازدٍاج  هذارک هَرد ًیاز جْت

ثبت  (تاریخ ػقذ ًبایذ بیشتر از یکسال باشذ)هیباشذ ، کپی شٌاسٌاهِ ٍ کارت هلی ّوسر الساهیست.

 استایٌترًتی درخَ

 کپی سٌذ ازدٍاج  فرم ٍدیؼِ هسکي هتاّلی، ٍام ٍدیؼِ هسکي هتاّلی ارائِ هذارک هَرد ًیاز جْت

دارای کذ ٍ  ایراى اهالک ثبت شذُ ٍ ارائِ اجارُ ًاهِ کِ دراسن داًشجَ ٍ ّوسر فقظ صفحِ ای کِ 

 . استثبت ایٌترًتی درخَ هیباشذ رّگیری

 پی کارت تجارت کٍام شْریِ شباًِ ّواى هذارک هَرد ًیاز ٍام ّست فقظ  هذارک هَرد ًیاز جْت

 .استثبت ایٌترًتی درخَ الزم ًیست 

 

 

http://www.bp.swf.ir/

