قابل توجه دانشجویان روزانه متقاضی وام ضروری
دانشجویان محترم جهت تکمیل و ارائه درخواست وام ضروری از تاریخ  97/11/10لغایت  97/11/28فرصت دارند با مراجعه به  www.bp.swf.irپورتال دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویان محل ثبت نام وام های دانشجویی اقدام نماید.

مقررات دریافت وام :دانشجویانی که تا کنون تعهد محضری نسپردهاند میبایست تا تاریخ مذکور نسبت به سپردن تعهد محضری و ارائه تعهد نامه به اداره رفاه دانشجویی اقدام نمایند.
 افتتاح حساب تجارت کارت جوان در بانک تجارت شعبه دانشگاه و درج شماره حساب در فرم مخصوص وام ،در غیر اینصورت به درخواست وام آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 تذکر :در صورت وجود اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان وام ضروری به متقاضیان پرداخت میشود .در غیر اینصورت طبق امتیاز بین متقاضیان قرعه کشی خواهد شد.
 تذکر :1الویت پرداخت وام به دانشجویان کم بضاعت یا کسانی که تاکنون وام ضروری دریافت نکرده و یا یک مرحله دریافت نمودهاند میباشد.
 تذکر :2پرداخت وام ضروری در خصوص هر رویداد فقط یک نوبت در طول هر مقطع تحصیلی امکان پذیر میباشد( .تاریخ تحویل مدارک همزمان با تاریخ ثبت وام می باشد)
مقررات دریافت وام :وام ضروری به دانشجویانی که در نتیجه یکی از موارد ذیل با مشکل مالی مواجه شدهاند حداکثر تا  6ماه پس از وقوع رویداد تعلق میگیرد.

-1

وقوع حوادث طبیعی(زلزله ،سیل و - 2 )....آتش سوزی  - 3تصادف  - 4فوت یکی از بستگان درجه یک  - 5بیماری  - 6خرید عینک طبی  - 7هزینه پایان نامه تحصیلی  - 8هزینه

خرید لوازم کمک آموزشی
مدیریت دانشجویی – اداره رفاه و تسهیالت دانشجویی
97/11/08

قابل توجه دانشجویان روزانه متقاضی وام مسکن

دانشجویان محترم جهت تکمیل و ارائه درخواست وام مسکن از تاریخ  97/11/10لغایت  97/11/28فرصت دارند با مراجعه به  www.bp.swf.irپورتال دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویان محل ثبت نام وام های دانشجویی اقدام نماید.

مقررات دریافت وام :دانشجویانی که تا کنون تعهد محضری نسپردهاند میبایست تا تاریخ مذکور نسبت به سپردن تعهد محضری و ارائه تعهد نامه به اداره رفاه دانشجویی اقدام نمایند.
 افتتاح حساب تجارت کارت جوان در بانک تجارت شعبه دانشگاه و درج شماره حساب در فرم مخصوص وام ،در غیر اینصورت به درخواست وام آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 تذکر :در صورت وجود اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان وام مسکن به متقاضیان پرداخت میشود.

 تذکر :1جهت دریافت وام مسکن تحویل اجاره نامه مسکن استیجاری تا تاریخ مشخص شده الزامی میباشد


تذکر :2در صورت نقص هریک از مدارک فوق امکان رسیدگی به درخواست وام مقدور نخواهد بود( .تاریخ تحویل مدارک همزمان با تاریخ ثبت وام می باشد)

مدیریت دانشجویی – اداره رفاه و تسهیالت دانشجویی
97/11/08

قابل توجه دانشجویان روزانه متقاضی وام قهرمان ورزشی ،مبتکران
ضروری ویژه ،مواردخاص
دانشجویان محترم جهت تکمیل و ارائه درخواست وام مذکور از تاریخ  97/11/10لغایت  97/11/28فرصت دارند با مراجعه به  www.bp.swf.irپورتال دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویان محل ثبت نام وام های دانشجویی اقدام نماید.

مقررات دریافت وام :دانشجویانی که تا کنون تعهد محضری نسپردهاند میبایست تا تاریخ مذکور نسبت به سپردن تعهد محضری و ارائه تعهد نامه به اموردانشجویی اقدام نمایند.
 افتتاح حساب تجارت کارت جوان در بانک تجارت شعبه دانشگاه و درج شماره حساب در فرم مخصوص وام ،در غیر اینصورت به درخواست وام آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 تذکر :در صورت وجود اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان وام نامبرده به متقاضیان پرداخت میشود.

 تذکر :1دانشجویان قهرمان ورزشی روزانه ،مبتکر(روزانه و شبانه) ،دانشجویان (روزانه) دارای موارد خاص(مبتال به بیماری خاص و پرهزینه ،حادثه دیده در سوانح و تصادفات و
سایر موارد مشابه) و دانشجویان نیمه بینا و نابینا(روزانه)
 تذکر :2در صورت نقص هریک از مدارک فوق امکان رسیدگی به درخواست وام مقدور نخواهد بود( .تاریخ تحویل مدارک همزمان با تاریخ ثبت وام می باشد)
مدیریت دانشجویی – اداره رفاه و تسهیالت دانشجویی
97/11/08

قابل توجه دانشجویان متأهل روزانه
متقاضی وام ودیعه مسکن
دانشجویان محترم جهت تکمیل و ارائه درخواست وام ودیعه مسکن از تاریخ  97/11/10لغایت  97/11/28فرصت دارند با مراجعه به  www.bp.swf.irپورتال
دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان محل ثبت نام وام های دانشجویی اقدام نماید.

مقررات دریافت وام :دانشجویانی که تا کنون تعهد محضری نسپردهاند میبایست تا تاریخ مذکور نسبت به سپردن تعهد محضری و ارائه تعهد نامه به اموردانشجویی اقدام نمایند.
 افتتاح حساب تجارت کارت جوان در بانک تجارت شعبه دانشگاه و درج شماره حساب در فرم مخصوص وام ،در غیر اینصورت به درخواست وام آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 تذکر :در صورت وجود اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان وام ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت میشود.

 تذکر :1جهت دریافت وام ودیعه مسکن تحویل اجاره نامه مسکن استیجاری که پرداخت ودیعه نیز در آن مشخص شده باشد( .اجاره نامه رسمی دارای کد رهگیری و به نام خود
دانشجو باشد).
 تذکر :2در صورت نقص هریک از مدارک فوق امکان رسیدگی به درخواست وام مقدور نخواهد بود( .تاریخ تحویل مدارک همزمان با تاریخ ثبت وام می باشد)



تذکر:3

مبلغ وام مطابق با مبلغ پیش پرداخت مندرج در اجاره نامه و تا سقف وام مصوبه صندوق رفاه میباشد .که در پایان تحصیل می بایست به طور کامل پرداخت

گردد(.قابل تقسیط نمیباشد)
 تذکر :4کپی شناسنامه یکسری از تمام صفحات خود و همسر  ......کپی عقدنامه  ....کپی کارت دانشجویی  .....کپی کارت ملی
مدیریت دانشجویی – اداره رفاه و تسهیالت دانشجویی
97/11/08

قابل توجه دانشجویان روزانه
متقاضی وام ویژه دکتری
دانشجویان محترم جهت تکمیل و ارائه درخواست وام ویژه دکتری از تاریخ  97/11/10لغایت  97/11/28فرصت دارند با مراجعه به  www.bp.swf.irپورتال
دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان محل ثبت نام وام های دانشجویی اقدام نماید.

مقررات دریافت وام :دانشجویانی که تا کنون تعهد محضری نسپردهاند میبایست تا تاریخ مذکور نسبت به سپردن تعهد محضری و ارائه تعهد نامه به اموردانشجویی اقدام نمایند.
 افتتاح حساب تجارت کارت جوان در بانک تجارت شعبه دانشگاه و درج شماره حساب در فرم مخصوص وام ،در غیر اینصورت به درخواست وام آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 تکمیل فرم درخواست وام با تأیید تعداد واحد گذرانده و معدل دو نیمسال قبل توسط امور آموزشی دانشکده الزامی است.
 تکمیل فرم درخواست وام با تأیید معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی و همچنین تأیید معاونت محترم دانشجویی دانشگاه الزامی است.

(تاریخ تحویل مدارک همزمان با

تاریخ ثبت وام می باشد)

 تذکر :در صورت وجود اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان وام ویژه دکتری به متقاضیان پرداخت میشود.

 تذکر :1دانشجویانی که از وام ویژه دکتری بانک توسعه تعاون استفاده نموده اند ،فقط از همان بانک و وام میتوانند در ترم های بعد استفاده نمایند و دیگر قابل تغییر به صندوق
نمیباشد.
مدیریت دانشجویی – اداره رفاه و تسهیالت دانشجویی
97/11/08

قابل توجه دانشجویان روزانه
متقاضی وام تحصیلی

دانشجویان محترم جهت تکمیل و ارائه درخواست وام تحصیلی از تاریخ  97/11/10لغایت  97/11/28فرصت دارند با مراجعه به  www.bp.swf.irپورتال دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویان محل ثبت نام وام های دانشجویی اقدام نماید.

مقررات دریافت وام :دانشجویانی که تا کنون تعهد محضری نسپردهاند میبایست تا تاریخ مذکور نسبت به سپردن تعهد محضری و ارائه تعهد نامه به اموردانشجویی اقدام نمایند.
 افتتاح حساب تجارت کارت جوان در بانک تجارت شعبه دانشگاه و درج شماره حساب در فرم مخصوص وام ،در غیر اینصورت به درخواست وام آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 تذکر :در صورت وجود اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان وام تحصیلی به متقاضیان پرداخت میشود.

 تذکر :1الویت پرداخت وام به دانشجویان ( وردی های  94و  ) 95کم بضاعت یا کسانی که تاکنون وام تحصیلی دریافت نکرده و سپس دانشجویان(ورودی  96و  )97میباشد.
 تذکر :1دانشجویان تحصیالت تکمیلی (ارشد 96و  )97در الویت اول پرداخت وام تحصیلی میباشد.

مدیریت دانشجویی – اداره رفاه و تسهیالت دانشجویی
97/11/08

قابل توجه دانشجویان نوبت دوم
متقاضی وام شهریه

دانشجویان محترم جهت تکمیل و ارائه درخواست وام شهریه از تاریخ  97/11/10لغایت  97/11/28فرصت دارند با مراجعه به  www.bp.swf.irپورتال دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویان محل ثبت نام وام های دانشجویی اقدام نماید.

مقررات دریافت وام :دانشجویانی که تا کنون تعهد محضری نسپردهاند میبایست تا تاریخ مذکور نسبت به سپردن تعهد محضری و ارائه تعهد نامه به اموردانشجویی اقدام نمایند.
 افتتاح حساب تجارت کارت جوان در بانک تجارت شعبه دانشگاه و درج شماره حساب در فرم مخصوص وام ،در غیر اینصورت به درخواست وام آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 تذکر :در صورت وجود اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان وام شهریه به متقاضیان پرداخت میشود.

مدیریت دانشجویی – اداره رفاه و تسهیالت دانشجویی
97/11/08

قابل توجه دانشجویان روزانه
متقاضی وام ازدواج
دانشجویان محترم جهت تکمیل و ارائه درخواست وام ازدواج از تاریخ  97/11/10لغایت  97/11/28فرصت دارند با مراجعه به  www.bp.swf.irپورتال دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویان محل ثبت نام وام های دانشجویی اقدام نماید.

مقررات دریافت وام :دانشجویانی که تا کنون تعهد محضری نسپردهاند میبایست تا تاریخ مذکور نسبت به سپردن تعهد محضری و ارائه تعهد نامه به اموردانشجویی اقدام نمایند.
 افتتاح حساب تجارت کارت جوان در بانک تجارت شعبه دانشگاه و درج شماره حساب در فرم مخصوص وام ،در غیر اینصورت به درخواست وام آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 تذکر :در صورت وجود اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان وام ازدواج به متقاضیان پرداخت میشود.
 تذکر :2در صورت نقص هریک از مدارک فوق امکان رسیدگی به درخواست وام مقدور نخواهد بود( .تاریخ تحویل مدارک همزمان با تاریخ ثبت وام می باشد)

 تذکر :3مبلغ وام مطابق با مبلغ سقف وام مصوبه صندوق رفاه میباشد
 تذکر :4کپی شناسنامه یکسری از تمام صفحات خود و همسر  ......گپی عقدنامه  ....کپی کارت دانشجویی  .....کپی کارت ملی


تذکر :4از زمان وقوع عقد تا دریافت وام توسط دانشجوی مورد نظر فقط و فقط یک سال می باشد.
مدیریت دانشجویی – اداره رفاه و تسهیالت دانشجویی
97/11/08

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام زیارت

دانشجویان محترم جهت تکمیل و ارائه درخواست وام زیارت از تاریخ  97/11/10لغایت  97/11/28فرصت دارند با مراجعه به  www.bp.swf.irپورتال دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویان محل ثبت نام وام های دانشجویی اقدام نماید.

مقررات دریافت وام :دانشجویانی که تا کنون تعهد محضری نسپردهاند میبایست تا تاریخ مذکور نسبت به سپردن تعهد محضری و ارائه تعهد نامه به اموردانشجویی اقدام نمایند.
 افتتاح حساب تجارت کارت جوان در بانک تجارت شعبه دانشگاه و درج شماره حساب در فرم مخصوص وام ،در غیر اینصورت به درخواست وام آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 تذکر :در صورت وجود اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان وام زیارت به متقاضیان پرداخت میشود.
 تذکر :2در صورت نقص هریک از مدارک فوق امکان رسیدگی به درخواست وام مقدور نخواهد بود( .تاریخ تحویل مدارک همزمان با تاریخ ثبت وام می باشد)

 تذکر :3مبلغ وام مطابق با مبلغ سقف وام مصوبه صندوق رفاه میباشد
 تذکر :4دانشجویانی که از طریق ثبت نام از سایت عتبات عالیلت دانشگاهیان به عتبات مشرف شده اند می توانند با رائه نامه مربوطه اقدام نمایند و در غیر اینصورت مهر ورود و
خروج درج شده در پاسپورت دانشجو مالک پرداخت وام مورد نظر می باشد.
مدیریت دانشجویی – اداره رفاه و تسهیالت دانشجویی
97/11/08

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام بنیاد علوی

دانشجویان محترم جهت تکمیل و ارائه درخواست وام بنیاد علوی از تاریخ  97/11/10لغایت  97/11/17فرصت دارند با مراجعه به  www.bp.swf.irپورتال
دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان محل ثبت نام وام های دانشجویی اقدام نماید.

مقررات دریافت وام :دانشجویانی که تا کنون تعهد محضری نسپردهاند میبایست تا تاریخ مذکور نسبت به سپردن تعهد محضری و ارائه تعهد نامه به اموردانشجویی اقدام نمایند.
 افتتاح حساب تجارت کارت جوان در بانک تجارت شعبه دانشگاه و درج شماره حساب در فرم مخصوص وام ،در غیر اینصورت به درخواست وام آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 تذکر :در صورت وجود اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان وام بنیاد علوی به متقاضیان پرداخت میشود.
 تذکر :2در صورت نقص هریک از مدارک فوق امکان رسیدگی به درخواست وام مقدور نخواهد بود( .تاریخ تحویل مدارک همزمان با تاریخ ثبت وام می باشد)

 تذکر :3مبلغ وام مطابق با مبلغ سقف وام مصوبه بنیاد علوی میباشد


تذکر:4

ارائه نامه کسر از حقوق به اداره رفاه به جهت دریافت وام بنیاد علوی به غیر از تعهد نامه ارائه شده به صندوق رفاه و نامه کسر پیوست آن میباشد(.کارمند رسمی و

پیمانی داستگاه های دولتی)
 تذکر :5نمونه نامه کسر حقوق وام مذکور در قالب فایلی جداگانه بر روی وب سایت مدیریت دانشجویی میباشد
مدیریت دانشجویی – اداره رفاه و تسهیالت دانشجویی
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