
 اطالعیه وامهای دانشجویی

 قابل توجه عموم دانشجویان متقاضی وام

توجه دانشجویان را به موارد زیر  (1400-1399)با عنایت به ابالغ بخشنامه مربوط به وامهای دانشجویی در سال تحصیلی جدید

 جلب می کنیم.

فعال گردیده است و دانشجویان می توانند جهت ثبت تقاضای خود به آدرس پرتال  15/07/1399ثبت درخواست همه وامها از تاریخ 

 می باشد.ضروری محترم وی دانشجویان از س ذیل رعایت نکاتوامها  تجمیع با توجه به مراجعه نمایند. www.bp.swf.irدانشجویی 

دانشجویانی که از قبل سند تعهد محضری تهیه کرده اند اما به  -2با ضامن معتبر ضروری می باشد.  سند تعهد محضریداشتن  -1

) اداره رفاه دانشجویان ارائه نداده اند می بایست مجددا نسبت به تنظیم سند اقدام نموده و سند قبلی از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 رایط ضامن و فرم مربوطه (به علت تغییر ش

تغییر نموده است و دانشجویان با توجه به رویدادهای جدید می توانند نسبت به تهیه مدارک مورد  وام ضروریرویدادهای دریافت  -2

 )هنگام درخواست وام ضروری به رویدادها دقت گردد(تأیید صندوق رفاه دانشجویان اقدام نمایند.

 سال مجاز تحصیل می کنند ودیعه مسکن تعلق نمی گیرد.به دانشجویانی که در آخرین نیم -3

به علت محدودیت اعتبارات ابالغی اولویت درخواست وام با دانشجویانی است که در نیمسال های مجاز متقاضی وام هستند و  -4

 . )در صورت مازاد اعتبار به دانشجویان خارج از سنوات وام پرداخت می گردد( همچنین غیرشاغلین

ید صندوق رفاه دانشجویان در خصوص خوانا و شفاف بودن مدارک الصاقی در پرونده دانشجویان ، تمامی متقاضیان به علت تأک -5

درخواست وام ملزم به ارسال مدارک خود از طریق پست پیشتاز می باشند تا اسکن و الصاق مدارک توسط کارشناسان اداره رفاه 

مدارک  –مدارک مربوط به ودیعه مسکن  -گواهی کسر حقوق  –هد محضری دانشگاه انجام گردد.) همه مدارک اعم از سند تع

 (مربوط به وام ضروری و سایر موارد

بر اساس دستورالعمل صندوق رفاه دانشجویان وامهای دانشجویی به دانشجویان شاغل تعلق نمی گیرد.لذا دانشجویانی که  -6

 گذشته باشد می توانند از وام دانشجویی بهره مند گردند.واریز بیمه آنها قطع شده و از تاریخ قطع آن حداقل سه ماه 

مهلت دارند نسبت به ثبت  12/09/1399به دلیل محدویت زمانی دانشجویان محترم حداکثر تا روز چهارشنبه  -7

اقدام نمایند.لذا به درخواست هایی که بعد از این تاریخ ثبت گردد ترتیب اثر داده  و ارسال مدارک مربوطه درخواست خود

الزم به ذکر است مهلت یاد شده مختص وامهایی است که از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می نخواهد شد.

ماه به مهلت یاد شده  گردد. سایر وامهایی که توسط بانک های طرف قرارداد صندوق رفاه پرداخت می گردد مدت یک

 اضافه می گردد.

به دانشگاه دامغان ، طی اطالعیه های بعدی جزئیات دریافت این وام اطالع  بنیاد علویدر صورت تخصیص اعتبار وام  -8

 رسانی خواهد شد.

 – 02335222813دانشجویان محترم می توانند در صورت هرگونه سوال و یا ابهام با شماره تلفن های  -9

بعداز ظهر بجز  14صبح لغایت  8تماس بگیرند. ساعات پاسخگویی از ساعت  02335220407 – 02335220254

                                                                         ساعت اقامه نماز

 اداره رفاه دانشجویان –مدیریت دانشجویی 
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