کد سند :
شماره ..................................... :

اطالعیه ثبت ننم وام دانشویان در نیاسنل اول سنل وحصیل 1399-400
مدیریت خدمات دانشجویی

تاريخ 1399/08/2 :
پیوست ................................... :

کلیه دانشجویان روزانه و نیبت دوم متقنضج وام م ویاند هتت ثبت ننم از ونراخ  99/8/03ون  99/9/10بن مراهعه به پیرونل دانشجویا نجد ور رهن
دانشجویان به نشجنن  WWW.bp.swf.irو مطنلعه قیانین میهید در پیرونل نسجبت به ثبت ننم اق ام ناناد
وانم مقنطع قبل از ثبت ننم م بناسجت نسجبت به وشج یل پرون
جنل م ار
جویا و ارس
مربیطه در امیر دانش
ون ونراخ 1399/9/5به آدر

دانشجویان متقنضج اولین بنر وامتن وحصجیل در

در پیرونل دانشجویا نجد ور رهن دانشجویان اق ام ناناد و بع از ونای ویسج کنرنجدن

جت وید را ثبت ناناد
وید م ویاند درویاس

جیی وارو
بن ویهه به ن

کرونن م ار

 :وترا – اوان – می ا نجتی نجترانر – دانشجان نجتی بتشجت – دبیروننه مرکی دانشجان – دبیروننه معنونت دانشجویا –

جانر دانشویا – ننم دانش
جوی – ن
جنل ننم و ننم وننیادی دانش
جید حتان در رو پنکت ارس
جنل ن
جت  1983969411:ارس
ک پس
جی
جبن مخص
جانر ن
جنا بننج وونر و ن
جانر حس
جنل ن
داول پنکت ارس
عبنسجویر ززم اسجت م ار

هییا

جت و
بنا از طرا پس

وید را به آدر

جویان روزانه نیی بن م ار
دانش

وترا – هل ه چتنرم وترانونر

– می ا اسجتخر – نرسجی

و نانر وان

قی نید و در

جتی
ج ن
جویان پرداس هد و متد س
جید دانش
جنل ن
ارس
به ح یایه – پرداس هد متد سج نجتی عبنسجویر –

دبیروننه امیر دانشویا – آقن ابراهیم زاد  -ک پست  167651719 :وحیال ناناد )
ن ن متم :
جد ون اطالعیه بع
جویان از اق ام بر رو متن ق اا س
جد مح جر ن دانش
جویان مبد بر ویییر متن س
جد ور رهن دانش
 -1بن ویهه به اعالم ن
به دست من ویاه رسی ویددار ناناد و من بق م ار

را پس از اق ام بر رو سد ه ا برا دانشان ارسنل ناناد

جنزمن
که از طرا س

 -2دانشجویان مقطع دکترا متقنضج وامتن وا

دکترا م بناسجت عالو بر ثبت ننم در پیرونل دانشجویا نجد ور رهن دانشجویان ن هتت ارسجنل هرم هن نجانر اج و دو از طرا سجنمننه

جبت به ثبت ننم اق ام ناناد
جت در اطالعیه هیر نس
جخیا آمیزش ن بن ویهه به راهدان پییس
جتن و در پیش
یلس

جد ور رهن دانشویان اان روال مخت
جدنمه ن
جت بن ویهه به بخش
جنان رکر اس
ن

اان دور م بنن و پس از کرونن روال کان ه السنب م بنن
-3طب بخشجدنمه نجد ور رهن دانشجویان
مقطع دکترا حذف یردا

بن ویهه به اهیااا وامتن وحصجیل وام ضجرور عیدج طب – لیازم کاج آمیزنج  -وام پنان ننمه و هاچدین وام ضجرور وا

است

جویان حندثه دا
جوی -دانش
جر ان هرزن دانش
جنمل ازدوا – ویل هرزن -هی پ ر – مندر – هاس
جن ل هنر ن
جرور در نیاس
-4وامتن ض
هن ون

و پر هیاده – بیانر ون

من پس از درانهت م ار

دانشجویان

ا

جویان مبتال به بیانر
جندهن – دانش
جیانو و وص
در س

از اع جن وحت و لل  -ویا ویا ون  9من پس از وقی روا اد و برا دانشجویان برور ناینه کشجیر ن مبت ر و قترمن ورزنج ح اکتر ون 6

و نجرهن در دور وحصجیل دانشجوی قنبل قبیل م بننج

بن ویهه به ویییر نجراا وام هن مخصجینجن وام ضجرور ونکی م یردد از ارسجنل هر یینه هنکتیر ورا ل

ونپ -یین و سنار ویددار نانای
-5وانم م ار

جنن
جان به نش
جنات دانش
جنل وامتن در س
مربیط به ارس

کو از میارد ارسنل

ج
جویا – وام هن قرار داد ن
 - www.sbu.ac.irو من دانش

را نید وید ناه دارد و به غیر از ارسنل انل وعت ننمه مح ر برا من بق م ار

نرااج عاجیم

جنل م ار
جت قبل از ارس
اس

جخه
جوی حتان اج نس
دانش

نرهن ارسنل کو ضرور است

م ار

دانشوجیاجن مشایل درانهجت وام

مجیرد نینزهتجت درانهجت وام

الف -دانشجوياني كه درنيمسال هاي قبل  ،از وام استفاده نموده اند :

 -1اولویت نیازمالی.

 -1کارشناسی :ورودی بهمن  95به بعد.

 -2عدم استفاده ازوام یا بورس تحصیلی.

-1ثبت درخواست وام در پورتال دانشجویی  -2نداشتن بدهی معوقه و جریمه دیرکرد در
مقاطع تحصیلی قبل
ا -دانشویانن که برا اولین بنرمتقنض وام هستد م بناست نسبت به آمند سنز و ارسنل

 -3عدم اشتغال به کاردرزمان دریافت وام

-2کارشناسی ارشد ناپیوسته:

دانشجویی.

م ار

ورودی بهمن  97به بعد.

-1کارت ملی و کارت دانشجویی  -2تصویر صفحات شناسنامه برای متاهلین

 -4مشروط نبودن دردو نیمسال متوالی.
 -5دانشجویانی که درمرخصی تحصیلی باشند
نمی توانند متقاضی وام شوند.

به نرح رال اق ام ناناد :

 -3تعهد نامه محضری و تصویر مدارک ضامن معتبر  +آخرین کپی حکم کارگزینی +نامه

-3دکتری تخصصی ناپیوسته
غیربورسیه :ورودی بهمن  95به بعد.

کسر از حقوق برای تمامی ضامنین(رسمی-پیمانی -بازنشسته ) در بازه زمانی تعیین شده
 -4افتتاح حساب در یکی از شعب بانک تجارت ( ترجیحا دانشگاه شهید بهشتی )

*وذکرا متم:
 -1دانشویانن

که برا اولین بنر متقنض

وستیال

ند ور رهن دانشویان م

اادترنت معنونت دانشویا – وام هن – اق ام و نسبت به ثبت آ در ا

بنند میظلد نسبت به اوذ هرم وعت ننمه مح ر ه ا که متعنقبن اعالم ویاه ن واقع در وبان

از دهنور اسدند رسا

و کلیه م ار

عدیا ن

در اطالعیه اق ام ناناد ( .ویهه :متن ه ا سد مح ر ه ا

در روزهن آو بر رو وبان قرار داد ویاه ن )
-2دانشویان متقنض

وداعه مس ن و ان مس ن ورم )وا

روزانه ( م

اق ام ناناد  .بعالو ع م استلند از ویابان برا دانشویان متقنض

بناست دارا اهنر ننمه معتبر بن ک رهایر بید و نسبت به پست انل و کو
وداعه مس ن ووام مس ن ورم

در آ ورم ضرور م

بنن

ویهه  :هق

آ در بنز زمنن

وعیین ن

دانشویان متنهل روزانه م

ویاند

درویاست وداعه مس ن ناناد
-3بنویهه به ابالغ اعتبنر از سی ند ور رهن دانشویان ن ثبت ننم وام و ارسنل م ار

و اسدند مربیط به وام ازدوا ن وداعه مس ن و بیانر هن ون

انونم پذارد وپس ازاوانم متلت مقررپذارش وقنضن وام مق ورنخیاه بید.ضادن ونراخ عق برا اوذ وام ازدوا نبنا بیا از  18من بنن
-4دانشویانن

که درطیل وحصیل از وداعه مس ن بتر مد ن

ان نا

ویاند از وام مس ن ورم

استلند ناناد .

م بناست درمیع وعیین ن

