
،وام ویژه دکتري صندوق رفاه اطالعیه ثبت نام وام هاي تحصیلی،ضروري،ودیعه مسکن متأهلین،  

1400-1401در نیمسال اول تحصیلی وام ویژه دکتري بانک توسعه تعاون و شهریه    

یا لپ تاپ  کامپیوترفقط توسط ، وام  بوده،لذا کلیه دانشجویان متقاضی نسبت به ثبت درخواستبا عنایت به اینکه ارائه تسهیالت منوط به ثبت نام دانشجویان در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان 
. مراجعه نمایند  firefox با مرورگر:  https://bp.swf.ir   : به آدرس 1/10/1400 لغایت 1400/ 8/ 12تاریخ  از 

.انتخاب گزینه درخواست وام و ارسال  -5درخواست کد صحت سنجی  -4ثبت شماره تلفن همراه به نام دانشجو -3تأیید کلمه عبور  -2و انتخاب گزینه ورود) کدملی(وارد کردن کلمه عبور - 1:مراحل ثبت نام  

:شرایط واگذاري وام ها به شرح ذیل می باشد  

. به اداره رفاه دانشجویی دانشگاهو فیش حقوقی ، تحویل اصل سند تعهد محضري و آخرین حکم کارگزینی ضامن  *  

).درج گردیده است» فرم هاي دانشجویی «فرم خام سند تعهد در سایت خدمات دانشجویی،صفحه اول قسمت باالي صفحه (  

.قابل قبول می باشد، بوده و سند تعهد مقاطع قبل، فقط در همان مقطع  جدید محضري سند تعهد نیاز بهی، الزم به ذکر است در هر مقطع تحصیل  

.جهت دریافت وام، نیاز به دو نفر ضامن دارند) شبانه ،روزانه (دانشجویان مقطع دکتري   *  

.و تحویل آن به امور دانشجویی ) دانشجویان روزانه جهت(تتاح حساب بانکی در یکی از شعب بانک تجارت  فا *  

:به موارد ذیل تعلق می گیرد دانشجویان روزانه، وام ضروري  

رویداد ازدواج  : ث          دانشجویان توان خواه  : ت       دانشجویان قهرمان ورزشی: پ          رویدادها،حوادث و بالیاي طبیعی : ب          دانشجویان برتر، نمونه کشوري،مبتکر : لفا  -1  

دانشجویان و افراد تحت تکفل دانشجو مبتال به بیماري : تدانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات     :پ   فوت بستگان درجه یک دانشجو  : تولد فرزند دانشجو   ب: الف: رویدادها ي موارد خاص -2
) ارائه اصل فاکتور خرید تبلت،لپ تاپ،گوشی(  یص رئیس صندوق رفاه دانشجویانخسایر موارد مشابه به تش: ثخاص و پرهزینه   هاي   

.تحویل به امور دانشجویی الزامی می باشدتکمیل فرم وام ضروري موارد خاص و *  

.دانشجویان متقاضی وام در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري ، می بایست فاقد بدهی معوقه یا جریمه دیرکرد از صندوق رفاه باشند*  

                                            .ارسال نمایند) اداره رفاه –امور دانشجویی  - 3619995161:کدپستی- بلوار دانشگاه –ی شاهروددانشگاه صنعت(شاهرود : دانشجویان کلیه مدارك فوق را به آدرس پستی*

اداره رفاه دانشجویی                                                                                                                                                                                                                   

https://bp.swf.ir

