وام تحصیلی ویژه دکتری:
مبلغ 630...0... :ریال برای بهار و تابستان .9611
دانشجویان متقاضی در هر ترم بایستی عالوه بر تقاضای وام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه https://bp.swf.ir
فرمهای (یک و دو) مربوط به تقاضای وام را تکمیل و به خانم یاری تحویل دهند.
شرایط دریافت :دارا بودن شرایط عمومی و آموزشی( .دانشجو تا پایانترم هشتم میتواند از این وام بهرهمند شود)؛
مدارک الزم :دانشجویان برای بهرهمندی از این وام باید شرایط عمومی و آموزشی الزم را داشته و مدارک موردنیاز
را در مدتزمان تعیینشده به اداره خدمات دانشجویی ارائه نمایند؛
ارائه اصل کارت ملی و کارت دانشجویی به اداره خدمات دانشجویی؛
تکمیل فرم سند تعهد محضری (در دفتر اسناد رسمی) با  2ضامن معتبر (کارمند رسمی یا پیمانی دولت و یا
بازنشسته سازمان تامین اجتماعی) با ارائه آخرین حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی ضامنین؛
ارائه و تحویل سند تعهدنامه محضری تأییدشده در دفتر اسناد رسمی و آخرین فیش حقوقی و آخرین حکم کارگزینی
ضامنین (که در آن حتماً وضعیت رسمی یا پیمانی قیدشده باشد) و گواهی کسر از حقوق ضامنین (که به نام صندوق
رفاه دانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری صادر شده است) به اداره خدمات دانشجویی؛
دانشجویانی که در مقطع قبلی از وامهای صندوق رفاه دانشجویان بهرهمند بودهاند ،بهشرط آنکه از تاریخ سند تعهد
محضری یکی از ضامنین بیش از  6سال نگذشته باشد ،ارائه سند تعهد محضری ضامن دوم کفایت میکند؛
افتتاح حساب بانکی به نام دانشجو در یکی از شعب بانک تجارت و ارائه شمارهحساب ،کد شعبه و شهری که در آن
افتتاح حسابشده به اداره خدمات دانشجویی؛
دانشجویانی که در مقطع قبلی از وامهای صندوق رفاه دانشجویان بهرهمند بودهاند ،بهشرط آنکه حساب بانکی
قبلیشان در پورتال صندوق رفاه دانشجویان فعال باشد ،نیازی به افتتاح حساب بانکی جدید ندارند؛
بازپرداخت وام ویژه دکتری دقیقاً به میزان مبلغ دریافتی این وام در هر ماه میباشد؛
دانشجویانی که از مقطع قبلی تحصیلی نیز وام داشتهاند ،مبالغ وام به دفترچه اقساط جدید اضافه میشود.

