اطالعیه
قابل توجه دانشجویان گرامی متقاضی وام در نیمسال دوم سال تحصیلی 98 -99

ثبت نام وام دانشجویان در سامانه صندوق رفاه دانشجویان از تاریخ  1398/11/15امکان پذیر می
باشد  ،دانشجویان عزیز می توانند نسبت به ثبت وام درخواستی خود تا تاریخ  1398/12/15در سامانه پورتال
دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان به آدرس اینترنتی  http://bp.swf.irاقدام نمایند(.فقط به درخواست
هایی که در سامانه مذکور انجام گرفته باشد ترتیب اثر داده خواهد شد و الویت با کسانی است که زودتر ثبت
درخواست نمایند) .
ثبت نام وام ویژه دکتری (بانک توسعه تعاون و صندوق رفاه) از تاریخ 99/02/01
لغایت  99/02/30در سامانه پورتال دانشجویی صندوق رفاه امکان پذیر می باشد.
 دانشجویانی که برقراری وام آن ها نیاز به ارایه مدارک می باشد می بایست در اسرع وقت به ادارهرفاه دانشجویان مراجعه و مدارک مربوط به همان وام را ارایه نمایند.
 دانشجویانی که خارج از بازه زمانی اقدام نمایند وام تعلق نخواهد گرفت. به دانشجویان بورسیه ،کارمند  ،و کلیه شاغلین(به جز کار دانشجویی)وام تعلق نمیگیرد. با توجه به اینکه زمان پرداخت وام توسط دانشگاه تعیین نمیگردد و متولی آن صندوق رفاهدانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری میباشد ،لطفاً دانشجویان جهت اطالع از وام
درخواستی خود به سامانه مذکور مراجعه و در منوی "خالصه وضعیت" از تأیید و عدم تأیید وام
خود مطلع گردند.
 به دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری (بانک توسعه تعاون و صندوق رفاه) وام تحصیلی عادیتعلق نمی گیرد.
-

به دانشجویان سنواتی وام تعلق نمی گیرد (برای دانشجویان کارشناسی و دکتری تخصصی  8نیمسال اول
تحصیل -کارشناسی ارشد  4نیمسال اول تحصیل -دکتری حرفه ای  12نیمسال اول تحصیل وام تعلق می گیرد).

 دانشجویان گرامی ،صرف درخواست وام منوط به برقراری آن نمی باشد.-

وام هایی که توسط صندوق رفاه تایید گردیده و در بدهی دانشجو رویت می شود به امور مالی صندوق ارجاع می
گردد و پس از طی مراحل اداری به حساب دانشجویان ذینفع واریز میگردد (.زمان پرداخت بین یک ماه تا سه ماه
می باشد).

 در صورت هرگونه تغییر در برنامه زمان بندی شده ،مراتب به اطالع دانشجویان خواهد رسید.اداره رفاه دانشجویان دانشگاه فردوسی

