« هوالشاهد »
« نحوه تسویه حساب با امور رفاه دانشجویی دانشگاه هنر اسالمی تبریز »
دانشجویان عزیز ،در صورتیکه از تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان در دوران تحصیل خود بهره مند شده اید بایستی تاا (نه ماه)  9مااه ا
تاریخ فارغ التحصیلی (تاریخ تسویه مالک نیست تاریخ فارغ التحصیلی « روز دفاع » مالک محاسبه خواهد بود ) نسبت به تعیین تکلیا
تسهیالت دریافتی خود (تقسیط یا یکجا پرداخت ) طبق روش زیر اقدام نمایند .در غیراینصورت پس از گذشت (ناه مااه)  9مااه از تااریخ
فارغ التحصیلی بایستی کل مبلغ تسهیالت دریافتی را با جریمه دیرکرد به صندوق رفاه یکجا عودت نمایید.

توصیه مهم :با توجه به زمان و مهلت تعیین شده؛ تسویه و تعیین تکلی وضاعیت ماالی خاود ابتادا بصاورت غیار
حضوری و طبق روش ذیل انجام دهید بعد در صورت تمایل نسبت به تسویه آموزشی اقادام نماییاد تاا از احتساا
جریمه و دیرکرد جلوگیری شود.
داشتن کارت بانکی عضو شتاب و رمز دوم(خرید اینترنتی)  ،cvv ،تاریخ انقضای کارت بهمراه موجودی حساب ( %10کل مبلغ وام) الزامی است.

 .1مراجعه به و سایت پورتال دانشجویی صندوق رفاه ( http://bp.swf.irنام کاربری و رمز عبور ،کد ملی با خط تیره می باشد).
 .2تغییر رمز عبور (با تغییر رمز عبور خالصه وضعیت تسهیالت فعال شده و از کل مبلغ دریافتی تسهیالت آگاه می شوید).
 .3در صورت ناقص بودن اطالعات و مشخصات شناسنامه ای ،آدرس  ،شماره تماس اطالعات الزم را تکمیل و ذخیره نمایید.
 .4اعالم تاریخ فارغ التحصیلی(تاریخ دفاع از پایان نامه) طی تماس تلفنی با امور رفاه و درخواست فعال نمودن فیش واریز 10درصد مبلاغ
کل وام  ،در صورت استفاده از تسهیالت ودیعه مسکن متاهلی،درخواست فعال کردن فیش واریزی آن
 .5پرداخت  10درصد مبلغ وامها جهت تقسیط و دریافت دفترچه اقساط الکترونیکی از طریق کارت بانکی عضو سامانه شتا
 .6پرداخت کل مبلغ ودیعه مسکن متاهلی بصورت یکجا از طریق کارت بانکی عضو سامانه شتا (در صورت اخذ آن)
 .7دانشجویان تحصیالت تکمیلی و یا دانشجویانی که اقساط معوقه در مقطع تحصیلی قبلای را دارناد بایساتی قبال از اعاالم تااریخ فاارغ
التحصیلی به امور رفاه ،از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه  http://bp.swf.irنسبت به پرداخات اسساام مقوساه و جریماه
دیرکرد اقدام نموده و سپس با امور رفاه دانشجویی تماس حاصل فرمایند.
 .8پس از انجام امور فوق به امور رفاه دانشجویی طبق برنامه اعالمی صرفا جهت مهر،امضای فرم تسویه مراجعه نمایند.
تذکر :فیش 10درصد جهت صدور دفترچه یا فیش عودت وام ودیعه مسکن متاهلی پس از اطالع و تماس تلفنی با امور رفاه در صورت
تکمیل مشخصات پورتال دانشجویی صندوق رفاه فعال خواهد شد.
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