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اط ایه ثبت ننم وام دانشویان در نیمننل دوم نل تحصیل 1399-400
مدیریت خدمات دانشجویی

تاريخ 1399/11/16 :
پیوست ................................... :

جیل
ج وام هنی تحص
جویان روزانه و نیبت دوم متقنض
کلیه دانش

ج
جروری من
ض

جرراه م تیانند جرت ثبت ننم از تنراخ  99/11/16لغنات 1400/2/20
وش

بن مراجعه به پیرتنل دانشویا صندوق رفنه دانشویان به نشنن  WWW.bp.swf.irو مطنلعه قیانی میجید در پیرتنل ننبت به ثبت ننم اقدام نمناند  .همچنی
زمن ثبت ننم وام واژه دکترا از تنراخ  99/11/28لغنات  1400/2/20م بنشجد  .ویاهشجمند ا جت دانشجویان فنا هن و راهنمنهنی پیی جت را به دقت مطنلعه
نمیده و ننبت به درویا ت وام وید اقدام نمناند  .بن تیجه به شییع واروس کرونن مدارک فیزا

بناد از طراق پنت و تن تنراخ  1400/2/15به آدرس  :تررا

– اوا – میدا شجرید شجررانری – دانشجانه شجرید برشجت – دبیروننه مرکزی دانشجانه – دبیروننه معنونت دانشجویا – کدپنجت  1983969411:ار جنل شجید .
جمنره دانشویا – ننم دانش ده و شمنره تمنس قید شید و در داو پنکت ار نل شمنره حننب بننک
جوی – ش
حتمن در روی پنکت ارجنل ننم و ننم وننیادی دانش
تونرت و شجمنره شجبن مخصجی

دانشجویان روزانه نیز بن مدارک ار جنل شجید  .دانشجویان پرداس فن و مرند ج شجرید ابن ج یر زم ا جت مدارک وید را به

آدرس تررا – فل ه چرنرم ترران نرس – میدا ا جتخر – نر جیده به ح یمیه – پرداس فن مرند ج شجرید ابن ج یر – دبیروننه امیر دانشجویا – آقنی ابراهیم
زاده -کدپنت  167651719 :تحیا نمناند ).
ن نت مرم :
 -1دانشویان متقنض اولی بنر وام هنی تحصیل دقت فرمناند که مت تعرد ننمه محضری مطنبق بن نمینه مندرج در نات بنشد .
جویان مبت به بیمنری
جندفنت – دانش
جویان حندثه داده در جیانو و تص
جوی -دانش
جر ان فرزند دانش
جنم ازدواج – تیلد فرزند -فیت پدر – مندر – همن
جن ل جنری ش
جروری در نیمن
-2وامرنی ض
هنی ون

و پر هزانه – بیمنری ون

ا

از ااضجنی تحت ت ل  -تیا ویاه تن  9منه پس از وقیع رواداد و برای دانشجویان برتر نمینه کشجیری مبت ر و قررمن ورزشج حداکتر تن 6

منه پس از درانفت مدارک و صجرفن در دوره تحصجی دانشجوی قنب قبیل م بنشجد .دانشجویان متقنضج وام ضجروری به تشجخیی رصیس صجندوق رفنه م بنانجت ننجبت به اراصه فنکتیر اقدام

جنان ککر اجت اراصه فنکتیر به
جده وام تعلق بایرد.ش
جیی داده ش
جراار زم و بیدجه تخص
جت ش
جیرت داش
جویان و در ص
جندوق رفنه به اا دجته از دانش
نمناند تن پس از بررج تیجر رصیس ص
منزله تناید درویا ت وام نم بنشد .
جنن
جانه به نش
-5تمنم مدارک مربیط به ارجنل وامرن در جنات دانش
ک

جخه
جوی حتمن اک نن
جده اجت  .قب از ارجنل مدارک دانش
جویا – وام هن قرار داده ش
 - www.sbu.ac.irودمنت دانش

از میارد ار نل را نزد وید ناه دارد و به غیر از ار نل اص تعرد ننمه محضری برای من بق مدارک صرفن ار نل ک

دانشوجیاجن مشمیل درانفجت وام

شرااجر امجیم

ضروری ا ت .

مدارک مجیرد نینزجرجت درانفجت وام
الف -دانشجوياني كه درنيمسال هاي قبل  ،از وام استفاده نموده اند :

 -1کارشناسی :ورودی مهر  96به بعد.

 -1اولویت نیازمالی.
 -2عدم استفاده ازوام یا بورس تحصیلی.

-1ثبت درخواست وام در پورتال دانشجویی  -2نداشتن بدهی معوقه و جریمه دیرکرد در
مقاطع تحصیلی قبل
ب -دانشویانن که برای اولی بنرمتقنض وام هنتند م بنانت ننبت به آمنده نزی و ار نل

 -3عدم اشتغال به کاردرزمان دریافت وام

-2کارشناسی ارشد ناپیوسته:

دانشجویی.

مدارک به شرح کا اقدام نمناند :

ورودی مهر  98به بعد.

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

 -4مشروط نبودن دردو نیمسال متوالی.

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

 -5دانشجویانی که درمرخصی تحصیلی باشند
نمی توانند متقاضی وام شوند.

کسر از حقوق برای تمامی ضامنین(رسمی-پیمانی -بازنشسته ) در بازه زمانی تعیین شده

-3دکتری تخصصی ناپیوسته

 -4افتتاح حساب در یکی از شعب بانک تجارت ( ترجیحا دانشگاه شهید بهشتی ) برای

غیربورسیه :ورودی مهر  96به بعد.

دانشجویان روزانه

*تذکرات مرم:
 -1دانشویانن

که برای اولی بنر متقنض

– اقدام و ننبت به ثبت آ در ا
-2دانشویان متقنض

وداعه من

تنری ت صندوق رفنه دانشویان م

از دفنتر ا نند ر م
و ان من

و کلیه مدارک انیا شده در اط ایه اقدام نمناند .

ترم )واژه روزانه ( م

اقدام نمناند  .بع وه ادم ا تلنده از ویابانه برای دانشویان متقنض
درویا ت وداعه من

نمناند .

بنشند میظلند ننبت به اوذ فرم تعرد ننمه محضری واقع در وبانه اانترنت معنونت دانشویا – وام هن

بنانت دارای اجنره ننمه معتبر بن کد رهایری بیده و ننبت به پنت اص و ک
وداعه من

ووام من

ترم

در آ ترم ضروری م

آ در بنزه زمنن

تعیی شده

بنشد  .تیجه  :فقر دانشویان متنه روزانه م

تیانند

-3بنتیجه به اب غ ااتبنر از یی صندوق رفنه دانشویان

ثبت ننم وام و ار نل مدارک و ا نند مربیط به وام ازدواج وداعه من

و بیمنری هنی ون

م بنانت درمیاد تعیی شده

انونم پذارد وپس ازاتمنم مرلت مقررپذارش تقنضنی وام مقدورنخیاهد بید.ضمنن تنراخ اقد برای اوذ وام ازدواج نبناد بیش از  18منه بنشد.

مدار ات ودمنت دانشویا

