
 «هوالشاهد » 

 :دانشجویان ترم اول یا فاقد پرونده صندوق رفاه ویژه  ل تشکیل پرونده امور رفاه دانشجوییمراح

 ج

 تشکیل پروندهاز قسمت   bp.swf.irبا مراجعه به وب سایت  Internet Explorerبا استفاده از مرورگر  فوق دانشجویان

 .را حضورا تحویل اداره رفاه می نماید زیر مدارک جهت تایید موارد ثبت نامی، و نمودهتکمیل  دقیقخود را  مشخصات

 : )تعهد محضری(ارائه ضمانت کتبی  .1

سم ضامن )کارمند ر شجو بهمراه  سته( ومدارک ا ،یمانی،پیدان ش  شیف نی،آخرینیحکم کارگزمدارک هویتی، )شانیبازن

فرم تعهد موجوددر کانال تلگرامی )ی متن تعهد محضررر( و انیبنام صررندوق رفاه دانشررجوکسررر حقوق  یگواه،یحقوق

( به دفتر خانه http://students.tabriziau.ac.irیی قسمت فرم ها  اموردانشجومدیریت  تیوب سااموردانشجویی یا 

سم سناد ر شور یا ضرمراجعه نموده و پس ازاخذ  درک شتن همراه با ب ،یتعهد مح سکن   و و مدارک هویتی آندا فایل ا

 .مراجعه نماید تشکیل پروندهتایید جهت  و تعاون دانشجویانرفاه داره به ا  آنان

 « باشد. معتبر میبعدی نیز تعهد محضری مذکور یکبار و برای تمامی مقاطع تحصیلی » 

ساب  .2 شتن  بانک تجارتافتتاح ح صورت دا ست.)در  ساب بانکی شماره الزامی ا ساب (رقمی10)ح نیازی به افتتاح ح

 جدید نیست( 

صندوق  .3 سهیالت اعطایی  شغل ق به متعلبدون کارمزد و تمامی ت شجویان روزانه فاقد  اولویت با و  بوده و درآمددان

 است. 4% و با کارمزد شبانهنوبت دوم و دانشجویان وام شهریه صرفا برای  . استدانشجویان مستعد و کم بضاعت 

تمدید این  .اعالم خواهدشد امور دانشجویی و کانال تلگرامی  از وب سایت دانشجویی بازه زمانی شروع ثبت نام وام های  .4

 خواهد بود.اقی مانده منوط به اعتبار بپس از ثبت وام ها و زمان 

شکیل پروندهتحویل مدارک فوق و پس از  .5 ستی از طریق  ؛ت شجو بای صندوق رفاه دان شجویی   (bp.swf.ir)پورتال دان

 خود مطلع شود. « شماره پرونده» سریعا اقدام و از و درخواست وام تایید مشخصات  ،نسبت به تغییر رمز 

  معرفی نمایند. 1بندبا شرایط بایستی دونفر ضامن ویژه دکتری دانشجویان دکتری متقاضی وام  .6
 

 ***باز پرداخت تسهیالت ***
شجو  صیلی)روز دفاع از پایان نامه( دان صد(  %10باید ماه 9ا تاز تاریخ فارغ التح سیط وام های )ده در دریافتی را پرداخت قابل تق

شده و زمان پرداخت آن  سیط  شان تق ست.در 9نماید و مابقی برای ای صیلی ا صورت ماه بعد از فارغ التح کل مبلغ باید غیر این

ساب جریمه و دیرکرد دریافتی را صورت یکجا باز گرداند با احت شتن خدمت  همچنین در  قبولی در مقطع باالتر  وظیفه و یا نظام دا

 فارغ التحصیلی مقطع باالتر موکول خواهد شد. خدمت وظیفه یا و به بعد از ،و اطالع به امور رفاه دانشگاه پرداخت اقساط متوقف

 شود می توصیه آخر ترم دانشجویان به مالی جرایم احتساب از جلوگیری و رفاه صندوق با حساب تصفیه فرآیند در تسریع جهتتوصیه مهم : 

 زمان تا نمایند پرداخت را(   قسط دفترچه صدور) حساب تصفیه %10 مبلغ( مجاز سنوات)تحصیلی ترم آخرین در رفاه صندوق های وام محل از

 . است پذیر امکان آموزشی حساب تصفیه مراحل انجام بدون صندوق این با حساب تصفیه انجام .نشوند مواجه مشکل با حساب تصفیه

 ***وام ودیعه مسکن ویژه متاهلین بوده و غیر قابل تقسیط و هنگام فارغ التحصیلی بصورت یکجا اخذ خواهد شد.***

 

 : اطالع رسانیلینک کانال تلگرامی 

https://telegram.me/arttiau 


