« هوالشاهد »
مراحل تشکیل پرونده امور رفاه دانشجویی ویژه دانشجویان ترم اول یا فاقد پرونده صندوق رفاه :
ج

دانشجویان فوق با استفاده از مرورگر  Internet Explorerبا مراجعه به وب سایت  bp.swf.irاز قسمت تشکیل پرونده
مشخصات خود را دقیق تکمیل نموده و جهت تایید موارد ثبت نامی ،مدارک زیر را حضورا تحویل اداره رفاه می نماید.
 .1ارائه ضمانت کتبی (تعهد محضری) :
دانشجو بهمراه ضامن (کارمند رسمی،پیمانی ،بازنشسته) ومدارک ایشان(مدارک هویتی ،حکم کاارگ ینی،آخرین فایش
حقوقی،گواهی کسر حقوق بنام صندوق رفاه دانشجویان) و متن تعهد محضری (فارم تعهاد موجاوددر کانااگ تمیرامای
اموردانشجویی یا وب سایت مدیریت اموردانشجویی قسمت فرم هاا  )/http://students.tabriziau.ac.irباه دفتار
خانه اسناد رسمی درکشور مراجعه نموده و پس ازاخذ تعهد محضری ،با بهماراه داشاتن آن و مادارک هاویتی و فایال
اسکن آنان به اداره رفاه و تعاون دانشجویان جهت تایید تشکیل پرونده مراجعه نماید.
« تعهد محضری مذکور یکبار و برای تمامی مقاطع تحصیلی بعدی نیز معتبر می باشد» .
 .2افتتاح حساب بانک تجارت ال امی است(.در صورت داشتن شماره حساب بانکی (10رقمی)نیاازی باه افتتااح حسااب
جدید نیست)
 .3تمامی تسهیالت اعطایی صندوق بدون کارم د و متعمق به دانشجویان روزانه فاقد شغل و درآمد باوده و اولویات باا
دانشجویان مستعد و کم بضاعت است  .وام شهریه صرفا برای دانشجویان نوبت دوم و شبانه و با کارم د  4%است.
 .4بازه زمانی شروع ثبت نام وام های دانشجویی از وب سایت امور دانشجویی و کاناگ تمیرامی اعاالم خواهدشاد  .تمدیاد
این زمان پس از ثبت وام ها و منوط به اعتبار باقی مانده خواهد بود.
 .5پس از تحویل مدارک فوق و تشکیل پرونده؛ دانشجو بایستی از طریق پورتااگ دانشاجویی صاندوق رفااه ()bp.swf.ir
نسبت به تغییر رم  ،تایید مشخصات و درخواست وام سریعا اقدام و از « شماره پرونده » خود مطمع شود.
 .6دانشجویان دکتری متقاضی وام ویژه دکتری بایستی دونفر ضامن با شرایط بند 1معرفی نمایند.

*** باز پرداخت تسهیالت***
دانشجو از تاریخ فارغ التحصیلی(روز دفاع از پایان نامه) تا 9ماه باید ( %10ده درصد) وام های قابل تقسیی درییافتی را پرداخیت
نماید و مابقی برای ایشان تقسی شده و زمان پرداخت آن 9ماه بعد از فارغ التحصیلی است.در غییر اینصیورت بایید کیل مبلی
دریافتی را با احتساب جریمه و دیرکرد یکجا باز گرداند همچنین در صورت داشتن خدمت نظام وظیفه و یا قبولی در مقطع بیاتتر
و اطالع به امور رفاه دانشگاه پرداخت اقساط متوقف ،و به بعد از خدمت وظیفه یا فارغ التحصیلی مقطع باتتر موکول خواهد شد.
توصیه مهم  :جهت تسریع در فرآیند تصفیه حساب با صندوق رفاه و جلوگیری از احتساب جرایم مالی به دانشجویان ترم آخر توصیه می شود
از محل وام های صندوق رفاه در آخرین ترم تحصیلی(سنوات مجاز) مبل  %10تصفیه حساب (صدور دفترچه قس ) را پرداخیت نماینید تیا
زمان تصفیه حساب با مشکل مواجه نشوند .انجام تصفیه حساب با این صندوق بدون انجام مراحل تصفیه حساب آموزشی امکان پذیر است .
***وام ودیعه مسکن ویژه متاهلین بوده و غیر قابل تقسی و هنگام فارغ التحصیلی بصورت یکجا اخذ خواهد شد***.
لینک کانال تلگرامی اطالع رسانی :

https://telegram.me/TIAUart

