کد سند FM-530-213 :
شماره ..................................... :

اطالعیه ثبت نام وام دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 97-98
مدیریت خدمات دانشجویی

تاريخ 1397/6/15 :
پیوست ................................... :

کلیه دانشجویان روزانه و نوبت دوم متقاضی وام می توانند جهت ثبت نام از تاریخ  97/6/15تا  97/7/30با مراجعه به پورتال دانشجویی صنندو رانا
دانشجویان به نشانی  WWW.swf.irو مطالعه قوانین موجود در پورتال نسبت به ثبت نام اقدام نمایند  .زمان تحویل مدارک همزمان با ثبت نام منی بادند ( .
دانشجویان پردیس انی و مهندسی دهید عباسپور الزم است مدارک خود را به مدیریت امور دانشجویی – آقای ابراهیم زاد تحویل نمایند ).
دراینط عمنومی

دانشجنوینان مشمول دریاانت وام

مدارک منورد نیازجهنت دریاانت وام
الف -دانشجویانی که درنیمسال های قبل  ،از وام استفاد نمود اند :

 -1اولویت نیازمالی.

 -1کارشناسی :ورودی بهمن 93

 -2عدم استفاده ازوام یا بورس تحصیلی.
 -3عدم اشتغال به کاردرزمان دریافت وام

-2کارشناسی ارشد ناپیوسته:

دانشجویی.

ورودی بهمن  95به بعد.

به بعد-1 .ثبت درخواست وام در پورتال دانشجویی  -2نداشتن بدهی معوقه و جریمه
دیرکرد در مقاطع تحصیلی قبل

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

ب -دانشجویانی که برای اولین بارمتقاضی وام هستند می بایستی نسبت به آماد
سازی و تحویل مدارک به درح ذیل اقدام نمایند :

-1کارت ملی و کارت دانشجویی -2تصویر صفحات شناسنامه برای متاهلین
-3تعهد نامه محضری و تصویر مدارک ضامن معتبر  +آخرین کپی حکم کارگزینی

-3دکتری تخصصی ناپیوسته

ضامن در بازه زمانی تعیین شده

غیربورسیه :ورودی بهمن  93به بعد.

 -4افتتاح حساب در یکی از شعب بانک تجارت ( ترجیحا دانشگاه شهید بهشتی )
 -5دانشجویان متقاضی وام دانش هسته ای  :گواهی اشتغال به تحصیل در هر ترم

*تذکرات مهم:
-1دانشجویانی که برای اولین بار متقاضی تسهیالت صندو راا دانشجویان می بادند موظفند نسبت به اخذ ارم تعهد نامه محضری واقع در وبگا اینترنتی معاونت دانشجویی –
وام ها – اقدام و نسبت به ثبت آن در یکی از دااتر اسناد رسمی و کلیه مدارک عنوان دد در اطالعیه اقدام نمایند.
-2دانشجویان ردته مهندسی هسته ای که متقاضی وام دانش هسته ای می بادند ،موظفند نسبت به تحویل گواهی ادتغال به تحصیل در هر ترم اقدام نمایند.
-3دانشجویان متقاضی ودیعه مسکن و یا مسکن ترمی )ویژ روزانه ( می بایست دارای اجار نامه معتبر با کد رهگیری بود و نسبت به تحویل اصل و کپی آن در باز زمانی تعیین
دد به کاردناسان ردته های خود در مدیریت خدمات دانشجویی اقدام نمایند  .بعالو عدم استفاد از خوابگا برای دانشجویان متقاضی ودیعه مسکن ووام مسکن ترمی در آن
ترم ضروری می بادد  .توجه  :اقط دانشجویان متاهل روزانه می توانند درخواست ودیعه مسکن نمایند .
-4باتوجه به ابالغ اعتبار از سوی صندو راا دانشجویان  ،ثبت نام وام و تحویل مدارک و اسناد مربوط به وام ازدواج  ،ودیعه مسکن  ،ضروری ،عتبات  ،ویژ دکتری و  ...می بایست
درموعد تعیین دد انجام پذیرد وپس ازاتمام مهلت مقررپذیرش تقاضای وام مقدورنخواهد بود.ضمنا تاریخ عقد برای اخذ وام ازدواج نباید بیش از یکسال و وامهای ضروری و پایان
نامه نباید بیش از  6ما گذدته بادد .
-5دانشجویانی که درطول تحصیل از ودیعه مسکن بهر مند دد اند نمی توانند از وام مسکن ترمی استفاد نمایند.
-6دانشجویان روزانه مقطع دکتری متقاضی اولین بار وام ویژ دکتری می بایستی ارم دمار  1و  2را از وبگا اینترنتی معاونت دانشجویی – وام ها -و متقاضیان دومین بار وام
ویژ دکتری می بایستی ارم دمار  2را از وبگا اینترنتی معاونت دانشجویی – وام ها  -دریاات نمود و بعد از تکمیل و تائید واحدهای مربوطه نسبت به تحویل آن اقدام نمایند.
توجه  :دانشجویان موظفند بعد از ثبت درخواست وام  ،نتیجه تائید یا عدم تائید وام خود را در پورتال دانشجویی صندو راا دانشجویان که برای کاربران و کاردناسان دانشگا تا
 97/9/30قابل بررسی خواهد بود مشاهد و پی گیری نمایند .

