
 اطالعیه

 )) ی دانشجوییدرخواست انواع وامها برنامه زمانبندی((

 ))98-99سالتحصیلی  دومقابل توجه دانشجویان متقاضی وام برای نیمسال ((

اضافه شدن گزینه های اعتبار سنجی و استعالم با توجه به رساند، به اطالع کلیه دانشجویان محترم می

و ثبت  سیستم جامع اتوماسیون اداری صندوق رفاه دانشجویانهای مورد لزوم در ثبت درخواست انواع وامها در 

 برای ،جهت ثبت درخواست وام و یا اطالعات فردی و ثبت درخواستدرخواست فقط از طریق پورتال دانشجویی 

 2999 ماه اردیبهشتتا  که دکتری مقطع تحصیلی بجز) 60/21/98 حداکثر تا تاریخ 98-99سال تحصیلی  دوم نیمسال

 .مراجعه و اقدام نمایند  http://bp.swf.ir دانشجویی صندوق رفاه به آدرستال وربه پ (می باشد

اد ایج–تشکیل پرونده و ثبت درخواست وام –ثبت درخواست وام  به مراحلراهنماها و دستورالعملهای مربوط : 1 تذکر

 از بخش معاونت دانشجویی در سایت امور دانشجوییمت مدیریت سدر ق مقطع تحصیلی جدید و ثبت درخواست وام

 استفاده گردد. مرورگر فایرفاکس)موزیال(از  ضمناً دانشگاه بارگذاری شده است.

ثبت و تایید هر نوع وام از طریق پورتال دانشجویی  99-99با توجه به اینکه از ابتدای نیمسال اول سالتحصیلی  :2تذکر

ویان مقطع دانشج کلیه دانشجویان بویژهاز فلذا، باشدکارشناسان مربوطه غیر ممکن میوامها توسط درخواست بوده و ثبت 

 رد ال دانشجویی ثبت و پیگیری نمایند،از طریق پورت صرفاًرا  تقاضا دارد درخواست خود دکتری تخصصی ناپیوسته

 بدلیل ممنوعیت سیستمی مقدور تایید و تخصیص وام به دانشجویان مشمول به هیچ وجه این صورت ثبت، غیر

 نخواهد بود.

 اریخت تامدارک مورد نیاز را  حتماً و...عتبات  مسکن، ودیعه ازدواج، مسکن،درصورت تقاضای وامهای  :3 تذکر

سایت معاونت دانشجویی  درمدارک الزم برای هریک از وامها لیست  تحویل نمایند.دانشجویی به اداره رفاه  0/21/98

در سایت صندوق رفاه دانشجویان  در بخش راهنمای تسهیالتیا  و اداره رفاه( -دانشگاه )بخش مدیریت امور دانشجویی

(www.swf.ir) شده است.  قرار داده 

 در صورت بازنشسته بودن با ارایه گواهی با ضامن کارمند رسمی و یا پیمانی و محضری نامهسند تعهدارایه  :4 تذکر

 صندوق رفاه دانشجویان ضروری است. کسر از حقوق برای استفاده از تسهیالت

 .در شعبه دانشگاه و بنام شخص متقاضی وام باشد و ترجیحاً بانک تجارتشماره حساب بایستی فقط در  :5 تذکر

 )ویژه دانشجویان روزانه(

در  هکارشناسان مربوط هب ،سوال و مشکل در تمام مراحل ثبت و درخواست وامگونه : در صورت داشتن هر 6 تذکر

 د.ئیفرما مراجعهواقع در معاونت دانشجویی اداره رفاه دانشجویی 

                                                                                                                                                                                   دانشجوییاداره رفاه -دانشجویی مدیریت امور                                                                                                                                                  
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