
 اداره رفاه دانشجويان 6 شماره  اطالعيه                       دوره روزانه                       
 97-98سال تحصيلي  دوموري دانشجويان دوره روزانه نميسالوام ضر موضوع :

 .ماه پس از وقوع رويداد تعلق مي گيرد 6حداكثر تا ، شده اند مواجهمشكل مالي در نتيجه رويدادي خاص با  اين وام به دانشجوياني كه وام ضروري:

 

 مدارک مورد نياز جهت بهره مندي از وام ضروري
 محضري در پورتال دانشگاه لحاظ گرديده است. تعهد پيماني دولت ( فرم سند –همراه كپي آخرين حكم كارگزيني ضامن معتبر ) كارمند رسمي  محضري بهتعهد صل سند اارائه -١

 (نامه جهت اخذ پايان نامه و ................  –مستندات و مدارک الزم جهت وام ضروري )فاكتور معتبر ارائه  -٢

 كپي كارت ملي و شناسنامه ارائه  -٣

 کپی کارت دانشجويی معتبرارائه  -٤

 ١٠١افتتاح حساب بانكي در بانک تجارت شعبه سرهنگ سخايي كد  -٥

 با عنايت به كمبود اعتبار وام ضروري دانشجوياني كه پايان نامه نهايي خود را ارائه مي دهند در اولويت مي باشند.: ١تذکر 

 نيمسال ) از بدو ورود به دانشگاه (٤ارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد ناپيويسته ك -: استفاده از وام ضروري برابر سنوات مجاز آموزشي به صورت ذيل انجام مي گيردثبت نام و : ٢تذکر

 نيمسال )از بدو ورود به دانشگاه( ٨كارشناسي پيوسته و دكتراي تخصصي ناپيوسته  -

  

 )جهت تحويل مدارک و مستندات ( مکان ثبت نام زمان ثبت نام

 مجموعه پرديس باغ ملي –بعد از سي تير  –خ سخايي  –خ حافظ  ٢6/١١/97تا  6/١١/97   از تاريخ

هاي نمايد و پس از بررسيايجاد نمي آنميزان وام ضروري برمبناي امتياز اخذ شده در فرم تكميلي پرداخت خواهد شد.ضمنأتكميل فرم هيچگونه تعهدي را براي پرداخت  :شوديادآور می

رفاه دانشجويان وزارت علوم در صورت  توسط صندوق  97-98سال تحصيلي  دوم الزم دانشجويان واجد شرايط مشخص خواهند شد همچنين پرداختهاي وام ضروري دوره روزانه در نيمسال

 خواهد بود.9٨ فروردين يا ارديبهشت تقويم زمانبندي پرداخت صندوق رفاه در صورت تخصيص .گيرد درصد از سوي معاونت راهبردي رياست جمهوري انجام مي١٠٠تخصيص اعتبار 

               انجام مي گيرد . ٢6/١١/97تا  6/١١/97 از تاريخ(  bp.swf.ir: ثبت نام وام از طريق سايت صندوق رفاه دانشجويان به نشاني)يادآوري

 به صورت حضوري به اداره رفاه دانشجويان تحويل گردد. )در ايام كاري دانشگاه ( ١١/97/ ٢6مي بايست تا مورخوام جهت درخواست  مدارک و مستندات 

 

 اداره رفاه دانشجويان 

    معاونت دانشجويی                                                                                

 مدارک ويژه سقف وام )ريال( مشمولين

با مشكل مالي مواجه شده اند. در بند ،الف، دانشجوياني كه در نتيجه رويدادهاي مذكور 

 كليه مشموالن طبق قانون صندوق رفاه دانشجويان  -

 يک از رويدادهاي وام ضروري(در خصوص هر ( اسناد هزينه كرد دانشجو 6/٠٠٠/٠٠٠

حد پايان نامه را اخذ دانشجويان شاغل به تحصيل در مقاطع تحصيالت تكميلي كه وا

 نموده اند )براي تامين هزينه تدوين پايان نامه ( 

 مقطع كارشناسي ارشد.  -

 مقطع دكتراي تخصصي غير بورسيه. -

 

 

٠٠٠/٠٠٠/٥ 

٠٠٠/٠٠٠/8 

 

 

 پايان نامهمستندات بيانگر اخذ واحد 

دانشجويان شاغل به تحصيل در تحصيالت تكميلي كه براي خريد كتب تخصصي با 

 مشكل مالي مواجه مي شوند:

 مقطع كارشناسي ارشد. -

 مقطع دكتراي تخصصي غير بورسيه. -

 

 

٠٠٠/٠٠٠/٥ 

٠٠٠/٠٠٠/8 

 

  

 فاكتور هزينه خريد كتاب                                  

( آتش سوزي، تصادف، فوت يكي از بستگان درجه يک، بيماري، خريد عينک طبي، هزينه پايان نامه تحصيلي ٠٠٠شامل: وقوع حوادث طبيعي )زلزله، سيل، خشكسالي و رويدادها  -الف

 و هزينه خريد لوازم كمک آموزشي.

 د بود.ميزان وام پرداختي به هيچ وجه بيش از مبلغ مندرج در مدارک و اسناد ارائه شده نخواه –ب 

 پرداخت وام ضروري در خصوص هر رويداد فقط يک نوبت در طول هر مقطع تحصيلي امكان پذير مي باشد. –ج 

 پرداخت وام ضروري در طول يک مقطع حداكثر سه نوبت امكان پذير مي باشد. –د 


