
 

 

                                                                                                         اداره رفاه دانشجویان 2اطالعیه شماره                                   دوره نوبت دوم ) شبانه (
 ٩6-٩7سال تحصیلی دوم  نیمسالموضوع : وام شهریه دانشجویان نوبت دوم ) شبانه ( در 

  به بعد پذیرفته شده یا می شوند دانشجویان نوبت دوم ) شبانه ( محسوب  ٨2-٨٣دانشجویانی که در آزمون سراسری سازمان سنجش در کلیه مقاطع به عنوان دانشجویان نوبت دوم ) شبانه ( از سال تحصیلی   

 می گردند . 

 شرایط عمومی وام گیرندگان :  

 عدم استفاده از بورس ، کمک یا وام مؤسسات دیگر  -١

 دارا بودن اولویت نیاز مالی  -2
اخذ و در دفاتر اسناد رسمی انجام و کپی آخرین حکم کارگزینی ضامن ارائه آن لذا پرینت شده  تعبیهدانشگاه  تعهد محضری با ضامن معتبر قبل از دریافت وام ) فرم سند محضری در پورتالسند سپردن  -٣

 ولتدپیمانی  –شود ضامن  کارمند رسمی 

 ارائه کپی کارت ملی در زمان تقاضا الزامی می باشد .  -٤

 شناسنامه همسر نیز الزامی است . 2و  ١شناسنامه متقاضی و در صورت تاهل کپی از صفحه  2و  ١ارائه کپی از صفحه  -٥

 کپی کارت دانشجویی معتبر الزامی است. - 6

 شرایط آموزشی : ثبت نام در حداقل تعداد واحد های مورد لزوم طبق مقررات آموزشی ) به عنوان دانشجوی تمام وقت ( 

 نیمسال ( از زمان بدو ورود به دانشگاه .  ٤نیمسال ، کاردانی و کارشناسی و ارشد ناپیوسته تا  ٨دانشجو در سنوات مجاز تحصیل می تواند درخواست وام نماید ) کارشناسی پیوسته تا 

 

 : وام به حسابی که آموزش دانشگاه اعالم می نماید بابت شهریه دانشجو واریز می گردد .  ١تبصره   

 

 

 نام وام شهریهبندی ثبتجدول تقویم زمان                                                                                           

 ثبت نامزمان  ورودی -مقاطع تحصیلی  ردیف

                                                                                                  به بعد مقاطع کارشناسی پیوسته و دکترا ٩٣مهردانشجویان ورودی  ١

 20/١١/٩6لغایت 2/١١/٩6از تاریخ                        
 د مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوستهه بعب ٩٥مهر دانشجویان ورودی 2

 

 پس از تاریخ اعالم شده هیچگونه درخواستی پذیرفته نخواهد شد . : 2تبصره    

 

 مجموعه پردیس باغ ملی  –دانشگاه هنر  –بعد از سی تیر  –خیابان سرهنگ سخایی  –: خیابان حافظ  مکان ثبت نام )جهت تحویل مدارک و مستندات(

 

 اضیان واجد شرایط اعالم خواهد شد : تکمیل فرم هیچگونه تعهدی برای پرداخت آن ایجاد نمی نماید و ضمناً میزان وام هر دانشجو پس از اتمام ثبت نام و مشخص شدن تعداد متق١تذکر مهم    

    ارشد ( در مؤسسات آموزش عالی شاغل به تحصیل بوده و از تسهیالت رفاهی صندوق رفاه  –ارشناسی ک –دانشجویانی که به هر نحوی قبل از پذیرفته شدن در دانشگاه هنر در مقاطع ) کاردانی  : 2تذکر مهم     

  شوند . ) مالك اتوماسیونهره مند در غیر اینصورت نمی توانند از تسهیالت جدید ب نمایند به صورت ) نقدی یا دفترچه اقساط( حساب دانشجویان وزارت متبوع استفاده نموده اند می بایست با آن مؤسسه تسویه

 . (جامع اداری صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم می باشد 

 برنامه ریزی و لحاظ گردیده است . و صندوق رفاه : زمانبندی تعیین شده بر اساس تقویم دانشگاهی تبصره مهم      

   طریق معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تخصیص می یابد ثبت نام وام شهریه از متقاضیان به صورت مشروط بوده  : با عنایت به اینکه اعتبارات وام شهریه بسیار محدود و از یادآوری مهم    

 .  و پس از ابالغ اعتبار اختصاص یافته توسط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اقدام مقتضی درخصوص درخواست وام متقاضیان انجام می پذیرد

 ن صورت از تسهیالت وامی برخوردار نخواهند شد . : بهره مندان از خوابگاه در صورت درخواست وام شهریه کلیه دیون خوابگاهی خود را در طول تحصیل می بایست پرداخت کرده باشند در غیر ای٣صره تب     

 شدوالزم از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به شرح ذیل پرداخت خواهدسقف وام شهریه دانشجویان شاغل به تحصیل درصورت تخصیص اعتبارات کافی  :٤تبصره      

 
 

 

 

 

 

 
 

 

     انجام می گیرد . 20/١١/٩6 لغایت  2/١١/٩6از تاریخ  (  bp.swf.irثبت نام وام از طریق سایت صندوق رفاه دانشجویان به نشانی) یادآوری:    

 (به صورت حضوری به اداره رفاه دانشجویان تحویل گردد. )در ایام کاری دانشگاه   20/١١/٩6 وام می بایست تا مورخجهت درخواست مدارك و مستندات    

 

 

                                                                                                                                                                                           اداره رفاه دانشجویان                                                                                                                                                                                                                                            

 معاونت دانشجویی      

 

  مبلغ وام مقطع تحصیلی ردیف

  ریال 000/000/٣ کارشناسی پیوسته تا سقف –کارشناسی ناپیوسته  –کاردانی  ١

  ریال 000/٥00/١١ کارشناسی ارشد ناپیوسته تا سقف ٢

 ریال 000/000/2٥ دکتری تخصصی ناپیوسته تا سقف ٣


