اطالعیه وام نیمسال دوم 0911-0011
داًشجَیاى هستعد ٍ کن بضاعتِ هتقاضی ٍامّای داًشجَیی هیتَاًٌد با هراجعِ بِ پَرتال داًشجَیی صٌدٍق رفاُ بِ ًشاًی
 http://bp.swf.irتا تاریخ ً 1400/02/18سبت بِ ثبت ًام اًَاع ٍامّای ٍاجدالشرایط اقدام ًوایٌد.
تذکزات و توصیههای مهم:


ثبت درخَاست اًَاع ٍام حتوا هی بایست در پَرتال صٌذٍق رفاُ بِ ًشاًی  bp.swf.irاًجام گیزد در غیزایي صَرت بِ ّیچ ػٌَاى اهکاى تاییذ
ٍام اس طزف داًشگاُ ٍجَد ًذارد .



داًشجَ هی بایست با تَجِ بِ هحذٍدیت ّای فٌی اس ساعت  8صبح الی  61بعذ ظْز در پَرتال داًشجَیی ثبت ًام ًوایذ.



بزای دریافت کلیِ ٍام ّا تحَیل اصل تعْذ هحضزی بِ ادارُ رفاُ داًشگاُ بزای یکبار الشاهی است (فزم جذیذ سٌذ هحضزی بزای داًشجَیاًی کِ
بزای اٍلیي بار هتماضی ٍام ّستٌذ بِ پیَست هیباشذ).



ثبت ًام داًشجَ در حذالل تؼذاد ٍاحذّای آهَسشی هطابك ضَابط ٍ همزرات آهَسشی داًشگاُ الشاهی است.



اختصاص ٍام بِ داًشجَی ٍرٍدی جذیذ در ًیوسال اٍل تحصیل ،بذٍى احتساب هؼذل اًجام خَاّذ گزفت.



داًشجَ هیتَاًذ در ّز همطغ تٌْا در یک رشتِ تحصیلی اس ٍام ّای صٌذٍق استفادُ ًوایذ.



اهکاى دریافت ٍام بزای داًشجَیاى هْواى صزفا اس داًشگاُ هبذاء اهکاى پذیز است.



داًشجَیاى ًَبت دٍم (شباًِ) صزفاً اهکاى دریافت ٍام شْزیِ را دارًذٍ .ام شْزیِ بِ شوارُ حساب داًشگاُ بابت تأهیي بخشی اس بذّی شْزیِ
داًشجَی هتماضی ٍاریش ٍ بِ ػٌَاى بذّی ٍی در پزًٍذُ داًشجَ ثبت هی گزدد.



ٍام ضزٍری بِ داًشجَیاى ًَبت دٍم (شباًِ) تؼلك ًویگیزد.



بِ هٌظَر بْزُ هٌذی اس ٍام ّا ارائِ شوارُ حساب تجارت ٍ شبای باًکی بِ ًام داًشجَ ،در باًک هَرد تأییذ بِ ادارُ رفاُ الشاهی است.



داًشجَیاًی کِ بِ صَرت رسوی ،پیواًی ،لزاردادی یا اشتغال توام ٍلت در دستگاُ ّا ٍ ًْادّای دٍلتی ٍ غیزدٍلتی شاغل هیباشٌذ ٍ هشوَل
بیوِ اجباری هستوز ٍ سٌَات شذُاًذ ،اهکاى دریافت ٍام اس صٌذٍق را ًذارًذ.



داًشجَیاًی کِ دارای بیوِ اختیاری ٍ پارُ ٍلت غیز هستوز هی باشٌذ ،هی تَاًٌذ اس ٍام ّای صٌذٍق بْزُ هٌذ گزدًذ .شاهل طالب حَسُ ػلویِ،
افزاد تحت پَشش کویتِ اهذاد اهام خویٌی ٍ ساسهاى بْشیستی کشَر ،هذرسیي حك التذریس ،بیوِ شذگاى تحت ػٌَاى حزفِّا ٍ هشاغل آساد،
خَیش فزها ٍ سًاى خاًِ دار.



پایاى دٍرُ دریافت ٍام داًشجَیاى در هماطغ کارداًی ،کارشٌاسی ًاپیَستِ ٍ کارشٌاسی ارشذ ًاپیَستِ ً 4یوسال تحصیلی ،کارشٌاسی پیَستِ ٍ
دکتزی تخصصی ًاپیَستِ ً 8یوسال تحصیلی ،کارشٌاسی ارشذ پیَستِ ٍ دکتزی حزفِ ای ً 21یوسال تحصیلی ٍ دکتزی پیَستِ ً21یوسال
تحصیلی است .سهاى باسپزداخت ٍام ایي دستِ اس داًش آهَختگاى حذاکثز تا  9هاُ پس اس پایاى دٍرُ دریافت ٍام است.

سند تعهد نامه دانشجویی:


السم است سٌذ تؼْذ ًاهِ داًشجَیی هطابك با پیش ًَیس اػالم شذُ اس سَی صٌذٍق در یکی اس دفاتز اسٌاد رسوی بِ طَر دلیك ٍ خَاًا
تٌظین شَد ٍ بِ ثبت بزسذ .بذیْی است در صَرت ػذم هطابمت ،بزای دریافت ٍام سٌذ هجذد بایذ تٌظین گزدد.



هتؼْذ لِ ایي سٌذ صزفا صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى ٍسارت ػلَم ،تحمیمات ٍ فٌاٍری بَدُ ٍ هشخصات آى لابل تغییز ًیست.

مدارک السم بزای تحویل به اداره رفاه دانشگاه میبد:



اصل سٌذ تعْذ ًاهِ داًشجَیی تٌظیوی بِ ٍسیلِ یکی اس دفاتز اسٌاد رسوی کشَر.



گَاّی کسز اس حقَق یا کپی بزابز اصل هجَس بِ پزٍاًِ فعالیت ضاهي ٍ یا گَاّی کتبی ضواًت اس کویتِ اهذاد اهام خویٌی.



تصَیز آخزیي حکن استخذاهی.

متعهد له:
ًام  :صٌدٍق رفاُ داًشجَیاى ٍزارت علَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍری
شٌاسِ هلی14003141043 :
شوارُ تلفي ثابت021-89376000 :
ًشاًی  :تْراى – خیاباى آفریقاً-رسیدُ بِ چْار راُ جْاى کَدک -کَچِ شْید صاًعی -شوارُ 15
کد پستی1969957413 :

تذکزمهم:
جْت ًْایی شذى درخَاست ٍام ،کلیِ هذارک هزبَط بِ درخَاست ٍام بایذ بِ ادارُ رفاُ داًشگاُ تحَیل دادُ
شَد .لذا اس داًشجَیاى هحتزم تقاضا هیشَد هذارک هزبَطِ را با هشخصات کاهل خَد اس طزیك پست سفارشی
بِ داًشگاُ هیبذ ارسال ًوایٌذ.
آدرس :استاى یشد -شْزستاى هیبذ -هیذاى دفاع هقذس -بلَار حجت االسالم یحیی سادُ-ادارُ رفاُ داًشگاُ هیبذ

کذ پستی 8116111998 :

مدیریت امور دانشجویی دانشگاه میبد

