
ه به اطالعی و خیر مقدم به مناسبت فرارسیدن سال تحصیلی جدید،     دانشجویان عزیز ضمن عرض سالم   

 دانشجویی در خصوص وام دانشجویی صندوق رفاه توجه فرمایید:-مدیریت فرهنگی

قصججد فرفتن وام   اولین بار متقاضججی دریافت وام دانشجججویی ه ججتند و برا        که  یدانشجججویان  کلیه 

خود و ضجامن را ررینت      pdf   دریافت فرم ها  وام و فرم تعهد ضجامن، فای  برا دانشججویی را دارند 

یکی از دفاتر اسججناد رسججمی مراجعه نمایند و فرم تعهد ضججمانت را محنججر  کنند و سججند فرفته و به 

به  99ابان ماه  03محنر  را به همراه فواهی ک ر از حقوق و حکم کارفزینی یا قرارداد ضامن، تا تاریخ    

 کارشناس دانشجویی دانشکده تحوی  دهند.  

 امن با شرایط ذی  داشته باشند:الزم به ذکر است دانشجویان متقاضی وام بای تی یک ض

 از افراد ذی  باشد:  یکیضامن می تواند 

ستگاه ها با حداق      (1 ستگاه ها  اجرایی و همچنین کارکنان قرارداد  آن د سمی و ریمانی د کارکنان ر

  سال سابقه کار و دارا  شناسه کارمند . 5

 بازنش تگان کشور  و لشگر  و م تمر  بگیران تأمین اجتماعی. (2

  مشمولین دریافت حقوق و مزایا از بنیاد شهید و امور ایثارفران.(0   

 :مدارک مورد نیاز ضامن جهت بهره مند  وام ها  دانشجو

: ارائه آخرین حکم استخدامی یا باشد چنانچه ضامن کارمند، حقوق بگیر، بازنش ته، م تمر  بگیر     * 

 مربوطهقرارداد یک ساله   دارا  مهر تأیید و امناء دستگاه 

صججندوق رفاه دانشجججویان وزار  "میلیون تومان خطاب به 03* ارائه فواهی ک ججر از حقوق به مبل  

 علوم،تحقیقا  و فناور . 

 مدارک مورد نیاز جهت ارائه به امور دانشجویی دانشکده:

 * ارائه سند محنر  تعهدنامه وام دانشجویی  

 * ارائه فواهی ک ر از حقوق

 قرارداد با مهر تأیید و امناء دستگاه مربوطه* ارائه یک ن خه 

 

 فرم تعهد ضامن در کانال بارفزار  می شود. _1تبصره

دانشجججویانی که ترم ها  قب  دریافت کننده وام بوده اند، همچنان با همان روال سججابه، به  _2تبصججره

رم جار  ثبت  رروتال دانشجججویی خود در صججندوق رفاه مراجعه نموده و درخواسججت وام خود را برا  ت

کنند. برا  دریافت راهنما  ثبت درخواسججت وام به اطالعیه ها  قبلی وام که در کانال بارفزار  شججده  

 است، مراجعه فرمایید.




