اطالعیه درخواست وامهای دانشجویی نیمسال دوم سال تحصیلی 1397 – 98

با توجه به جدول زمانبندی انواع وامهای دانشجویی که از طرف صندوق رفاه دانشجویان ابالغ گردیده است مهلت و شرایط دریافت
انواع وامها به شرح ذیل به اطالع دانشجویان محترم می رسد.

تاریخ شروع درخواست وام ها از طریق پرتال دانشجویی به آدرس  www.bp.swf.irاز اول بهمن  1397می
باشد .تاریخ پایان درخواست وامها در مرحله اول تا اول اسفند  1397می باشد.

تاریخ پایان درخواست وامها در مرحله دوم تا دهم اسفند ماه  1397می باشد(.وام متقاضیان مرحله دوم در
صورت تأمین اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان پرداخت خواهد شد.در غیر این صورت قابل ثبت و
پرداخت نمی باشد)
مهلت درخواست وام ویژه دکتری برای متقاضیان از صندوق رفاه دانشجویان از اول بهمن لغایت  10اسفند
 1397می باشد.
مهلت درخواست وام ویژه دکتری برای متقاضیان بانک توسعه و تعاون از اول بهمن لغایت روز شنبه  27بهمن
 1397می باشد
مهلت درخواست وام بنیاد علوی از اول بهمن لغایت  20بهمن می باشد.
تذکر : 1داشتن سند تعهد محضری و شماره حساب بانک تجارت شعبه دانشگاه برای همه وامها الزامی می باشد.
تذکر : 2جهت درخواست وام ضروری ارائه فاکتور رویداد غیرتکراری الزامی می باشد.
تذکر : 3جهت درخواست وام مسکن ارائه اجاره نامه معتبر که در یکی از بنگاهها تنظیم شده باشد الزامی می باشد.
تذکر :4جهت درخواست وام ودیعه مسکن متأهلی عالوه بر سندتعهد محضری و شماره حساب و عدم اسکان درخوابگاه  ،ارائه
مدارک تأهل و اجاره نامه معتبر الزامی می باشد.
تذکر  : 5جهت درخواست وام ازدواج ارائه مدارک تأهل به همراه سندتعهد محضری و شماره حساب الزامی بوده و از تاریخ عقد
زوجین نباید یک سال بیشتر گذشته باشد.
تذکر: 6دانشجویان مقطع دکتری ملزم به تکمیل فرم شماره  2می باشند.دانشجویان مقطع دکتری که حداقل یکبار از بانک توسعه و
تعاون وام دریافت کرده اند می بایست از بانک مورد نظر وام دریافت نمایند.
تذکر : 7کلیه دانشجویان مقطع دکتری که ورودی آنها قبل از  1396می باشند می توانند جهت درخواست وام ضروری ویژه اقدام
نمایند.
تذکر  : 8وام بنیاد علوی در پرتال دانشجویی قابل درخواست نیست و متقاضیان باید حضوراً به اداره رفاه مراجعه و فرم درخواست را
تکمیل و گواهی کسر حقوق را با توجه به فرمت جدید ارائه شده از سوی بنیاد تنظیم و ارائه نمایند.
تذکر مهم  :به درخواست هایی که مدارک آنها ناقص بوده و یا بعد از تاریخ های اعالم شده به اداره رفاه ارسال گردد ترتیب اثر
داده نخواهد شد و درخواست این عزیزان حذف خواهد شد.
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