
                                       دوره روزانه

 اداره رفاه دانشجویان 5اطالعیه شماره                                                                         

  96-97سال تحصیلي  دوم نیمسالموضوع: وام ازدواج             

به دانشجوياني كه در زمان تحصيل تاهل اختيار نموده و تاريخ عقد آنان بيشتر از يك سال نگذشته  ،سهيل در امر ازدواج دانشجويانترويج و تمنظور اين وام به وام ازدواج: 

        باشد، تعلق مي گيرد.                                                                                                          

ايثبارگران شبامل    براساس دستور هفتم سي و دومين نشست هيئت امنا وام ازدواج عالوه بر دانشجويان روزانه به دانشجويان نوبت دوم)شباانه  ررزنبدان گروههبا     ه:تبصر

ين تحصيل تاهل اختيار مي نمايند نيز اعطا درصد و آزادگان كه در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي دولتي مشغول به تحصيل مي باشند و در ح ٥٠شهداء و جاناازان باال  

 مي گردد.

 مدارك مورد نياز سقف وام مشمولين

به دانشجويان متاهل كبه در زمبان تحصبيل تاهبل اختيبار نمبوده       

حداكثر تا يك سال پس از تباريخ بابت عقبد ازدواج و رقبا ببرا       

 يكاار در طول تحصيل تعلق مي گيرد.

 

٠٠٠/٠٠٠/٢٠ 

      و شناسنامه زوجين                                    اصل و تصوير عقدنامه-

                                                                         زوجين اصل و تصوير كارت ملي–

                         اصل و تصوير كارت دانشجويي                                   -

                                                 كارمند رسمي يا پيماني دولت )ضامن معتاراصل سند تعهد محضر  با -

 ١٠١كد ارتتاح حساب بانكي در بانك تجارت شعاه سرهنگ سخايي-

 

      شوند چنانچه از تاريخ وقوع عقد آنبان بيشبتر از يبك سبال نگذشبته باشبد      ماه   در مقاطع تحصيلي باالتر پذيررته مي ٣: رارغ التحصيالني كه بالراصله ) حداكثر ١تبصره

 مي توانند از وام ازدواج بهره مند گردند.

 در صورتي كه زوجين دانشجو باشند به هردو نفر آنان وام ازدواج تعلق مي گيرد. :٢تبصره 

 

 

 مكان بات نام )جهت تحويل مدارك و مستندات  زمان بات نام

 مجموعه پرديس باغ ملي –بعد از سي تير  –خ سخايي  –خ حارظ  ٢٠/١١/96لغایت ٢/١١/96خاز تاری

 

 انجام مي گيرد . ٢٠/١١/96لغایت ٢/١١/96از تاريخ     bp.swf.irبات نام وام از طريق سايت صندوق رراه دانشجويان به نشاني)یادآوری:                  

 به صورت حضور  به اداره رراه دانشجويان تحويل گردد. )در ايام كار  دانشگاه   ٢٠/١١/96مي بايست تا مورخ ست وام ازدواج جهت درخوامدارك و مستندات          

 

 اداره رفاه دانشجویان                                                                                                                                                        

 معاونت دانشجویي                                                                                                                                                        


