
 

 

 

 

 97-98  ی سال تحصیلاولآغاز ثبت وام وام های داوشجویی ویمسال 

 .(مهلت تعییه شده غیر قابل تمدید است) میباشد  مهر ماه21  لغایت 7تاریخ به اطالع داوشجویان گرامی می رساود، ثبت وام وام های داوشجویی از 

  وامهای داوشجوییدریافتمدارک مورد ویازجهت 

 :وام های داوشجویان روزاوه
 .ٍام تٌیاد علَی- 8ٍام تؽذیِ، - 7ٍام اسدٍاج، - 6ٍام عتثات عالیات، - 5ٍام ٍدیعِ هسکي، - 4ٍام هسکي، - 3ٍام ضزٍری، - 2ٍام تحصیلی، - 1

 :(شباوه)وام های داوشجویان ووبت دوم 
 .ٍام تٌیاد علَی- 3ٍام عتثات عالیات، - 2ٍام شْزیِ، - 1

 مدارک عمومی برای تمامی وامها
 .CDاصل سٌذ تعْذ هحضزی تِ ّوزاُ اسکي آى تز رٍی -1

  ُتِ سٌذ تعْذ دٍ تزگی ّیچ تزتیة اثزی دادُ ًوی شَد.  در یکی اس دفاتز اسٌاد رسوی تٌظین شَد(فمظ در یک صفحِ)سٌذ تعْذ تایستی هغاتك فزهت اعالم شذُ اس سَی ادارُ رفا. 

  عالٍُ تز سٌذ تعْذ تایستی ًاهِ کسز اس حمَق  (کارهٌذ تاسًشستِ، کارهٌذ تاًک ٍ یا شاؼلیي در ًیزٍّای ًظاهی ٍ اًتظاهی) تاشذ ٍ در ؼیز ایٌصَرت کارهٌذ رسوی یا پیواًی شاؼلضاهي تایستی

 .هغاتك فزهت اعالهی اس سَی ادارُ رفاُ ارائِ ًوایذ

 .CDتِ ّوزاُ اسکي آى تز رٍی  کپی آخزیي حکن کارگشیٌی ضاهي- 2

 .CDتِ ّوزاُ اسکي آى تز رٍی  کپی آخزیي فیش حمَلی ضاهي- 3

 .CDٍام گیزًذُ تِ ّوزاُ اسکي آى تز رٍی  کپی شٌاسٌاهِ، کارت هلی ٍ کارت داًشدَیی- 4

 . (داًشدَیاى هتأّل) CDکپی شٌاسٌاهِ، کارت هلی ّوسز تِ ّوزاُ اسکي آى تز رٍی - 5

 .افتتاح حساب در تاًک تدارت شعثِ داًشگاُ خیزفت- 6

 تکویل فزم هشخصات اٍلیِ- 7

  آى راتِ تأییذ تاًک تزساًذ(تاًک تدارت)داًشدَ تایستی فزم هشخصات اٍلیِ را تِ دلت تکویل ًوَدُ ٍ پس اس درج شوارُ حساب ،. 

 .(فزهْای درخَاست ٍام در اًتشارات داًشگاُ هَخَد هیثاشذ)تکویل فزم تماضای هزتَط تِ ّز ٍام -8

 

 مدارک اختصاصی برای هر وام
 :ٍام ضزٍری

 

  تِ ّوزاُ اسکي آى تز رٍی  (....فاکتَر لة تاج یا عیٌک عثی ٍ )اصل فاکتَر خزیذCD. 

  هاُ هی تاشذ6تاریخ اعتثار فاکتَر حذاکثز . 

 :ٍام هسکي ٍ ٍام ٍدیعِ هسکي

  تصَیز  شٌاسٌاهِ ٍ کارت هلی ّوسز تِ ّوزاُ اسکي آى تز رٍیCD .(تزای داًشدَیاى هتماضی ٍام ٍدیعِ هسکي). 

  کپی سٌذ اسدٍاج تِ ّوزاُ اسکي آى تز رٍیCD. 

  اصل ٍ کپی اخارُ ًاهِ خَاًا تِ ّوزاُ اسکي آى تز رٍیCD. 

 اخارُ ًاهِ تایستی تِ ًام داًشدَ ٍ دارای هْز تٌگاُ ٍ تاریخ هعتثز تاشذ. 

  ًِکِ در شْزستاى خیزفت ساکي هیثاشٌذ تعلك هیگیزد (هتأّل)ٍام ٍدیعِ هسکي تٌْا تِ داًشدَیاى رٍسا. 

 ٍام هسکي تِ داًشدَیی کِ در تزهْای لثل ٍام ٍدیعِ هسکي دریافت کزدُ است تعلك ًویگیزد. 

 ٍام ٍدیعِ هسکي پس اس فارغ التحصیلی داًشدَ تایستی تصَرت یکدا پزداخت گزدد. 

 :ٍام اسدٍاج 

  تصَیز  شٌاسٌاهِ ٍ کارت هلی ّوسزتِ ّوزاُ اسکي آى تز رٍیCD. 

  کپی تواهی صفحات سٌذ اسدٍاج تِ ّوزاُ اسکي آًْا تز رٍیCD. 

 ٍام اسدٍاج هختص داًشدَیاى رٍساًْای هیثاشذ کِ در حیي تحصیل اسدٍاج هیٌوایٌذ. 

 دریافت ٍام اسدٍاج حذاکثز تا یکسال پس اس تاریخ عمذًاهِ اهکاًپذیز است. 

 ٍام اسدٍاج در عَل دٍراى تحصیل فمظ یک تار تِ داًشدَ تعلك هیگیزد. 

 :ٍام عتثات

  تصَیز فیش ٍاریشی در ٍخِ ساسهاى حح ٍ سیارت یا هعزفی ًاهِ ستاد عتثات تِ ّوزاُ اسکي آى تز رٍیCD. 

 پاسپَرت ٍ ٍیشا تِ ّوزاُ اسکي آى تز رٍی  تصَیزCD. 

 (هشزٍط تِ تخصیص اعتثار اسسَی تٌیاد علَی(:ٍام تٌیاد علَی

  هیلیَى تَهاى ٍ تٌام صٌذٍق رفاُ داًشدَیاى ٍسارت علَم، تحمیمات ٍ فٌاٍری6ًاهِ کسز اس حمَق ضاهي تِ هثلػ  . 

  (ًوًَِ ًاهِ کسز اس حمَق ٍ تَضیحات هزتَعِ در اًتشارات داًشگاُ هَخَد هیثاشذ)ضاهي تایستی کارهٌذ رسوی یا پیواًی تاشذ. 

 

  به بعد تعلق می گیرد96 به بعد و دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94تمامی وامهای ذکر شده در باال به دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی  

 دانشجویان محترم برای کسب اطالعات بیشتر به اداره رفاه دانشجویی مراجعه نمایند. 

 

 

   اداره رفاه داوشجویی 

 

گاه جیرفتندا ش  
 

 


