
   
 

 :ویژه دکتری وام تحصیلی

 .9611 بهار و تابستانریال برای  ...0...630مبلغ:  

 https://bp.swf.irدانشجویان متقاضی در هر ترم بایستی عالوه بر تقاضای وام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه  

 مربوط به تقاضای وام را تکمیل و به خانم یاری تحویل دهند. )یک و دو( هایفرم

 (؛مند شودتواند از این وام بهرهترم هشتم میشرایط دریافت: دارا بودن شرایط عمومی و آموزشی. )دانشجو تا پایان 

ارک موردنیاز مندی از این وام باید شرایط عمومی و آموزشی الزم را داشته و مدمدارک الزم: دانشجویان برای بهره 

 اره خدمات دانشجویی ارائه نمایند؛شده به ادزمان تعیینرا در مدت

 ؛ارائه اصل کارت ملی و کارت دانشجویی به اداره خدمات دانشجویی 

و یا  دولت پیمانی یا کارمند رسمیضامن معتبر ) 2سند تعهد محضری )در دفتر اسناد رسمی( با تکمیل فرم  

 ؛ننیضام و آخرین فیش حقوقی کارگزینی حکم آخرین ارائه با (بازنشسته سازمان تامین اجتماعی

زینی آخرین حکم کارگآخرین فیش حقوقی و سند تعهدنامه محضری تأییدشده در دفتر اسناد رسمی و و تحویل ارائه  

ندوق که به نام ص)ضامنین  )که در آن حتماً وضعیت رسمی یا پیمانی قیدشده باشد( و گواهی کسر از حقوق ضامنین

 به اداره خدمات دانشجویی؛وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده است( رفاه دانشجویان 

عهد که از تاریخ سند تشرط آنبهاند، مند بودههای صندوق رفاه دانشجویان بهرهدانشجویانی که در مقطع قبلی از وام 

 کند؛ی ضامن دوم کفایت میسال نگذشته باشد، ارائه سند تعهد محضر 6یکی از ضامنین بیش از  محضری

حساب، کد شعبه و شهری که در آن در یکی از شعب بانک تجارت و ارائه شماره به نام دانشجوافتتاح حساب بانکی  

 نشجویی؛شده به اداره خدمات داسابافتتاح ح

که حساب بانکی شرط آناند، بهمند بودههای صندوق رفاه دانشجویان بهرهدانشجویانی که در مقطع قبلی از وام 

 ه افتتاح حساب بانکی جدید ندارند؛شان در پورتال صندوق رفاه دانشجویان فعال باشد، نیازی بقبلی

 باشد؛ین وام در هر ماه مییافتی ابازپرداخت وام ویژه دکتری دقیقاً به میزان مبلغ در 

 د.شواند، مبالغ وام به دفترچه اقساط جدید اضافه میدانشجویانی که از مقطع قبلی تحصیلی نیز وام داشته 

https://bp.swf.ir/

