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  شرایط و مدارك الزم

  )شاغلین و غیر بورسیهغیر ( نیاز مالی دانشجو  .1
  )دانشجویانی که قبال تعهد داده اند نیاز به تعهد مجدد نمی باشد. (ارائه تعهد محضري و مدارك مربوط به ضامن .2

  ریال گذشته، می بایست نسبت به ارائه سند تعهد محضري ضامن دوم  150000000دانشجویانی که مجموع مبالغ وام آنها از
  .امور دانشجویان تحویل نمایند 10 به اتاق شماره, اقدام نموده

 گردد، لذا مسئولیت آن  می زمان تسویه حساب و حذف وام جاري عدم ارائه تعهد محضري دوم در موعد مقرر موجب بروز خطا در
  .باشد به عهده دانشجو می

وجود هریک از آنها گردد لذا از عدم  زان موجب عدم ثبت درخواست وام میوجود اقساط معوق یا جریمه دیرکرد به هر می .3
  .اطمینان حاصل کنید و پس از واریز معوقات، اداره رفاه دانشجویان را در اسرع وقت مطلع سازید

را خواهند ) توسعه تعاون( اند فقط امکان ثبت وام نوع یک ز بانک توسعه تعاون دریافت نمودهدانشجویانی که قبالً وام خود را ا .4
  .داشت

باشد، لذا در اسرع وقت  ندوق، به هیچ وجه قابل تمدید نمیزمانی و لیست قابل ارائه به ص زمان بررسی، به دلیل محدودیت .5
بندي ارائه شده اقدام  در زمان امور دانشجویینسبت به بررسی اقدام نمائید و درصورت عدم ثبت وام نسبت به اطالع رسانی به 

  .نمائید
وده، ملزم به بازگرداندن د فردي شاغل بوده و درخواست وام نمطبق بخشنامه ارسالی صندوق رفاه، در صورتی که مشخص گرد .6

  .اقدام خواهد شد  به کمیته انضباطی   و نسبت به معرفی نامبرده گشته    هاي اخذ شده م کلیه وا
 .باشد ر ازطرف صندوق رفاه دانشجویان میپرداخت مبلغ وام، منوط به تخصیص اعتبا .7

  هاي تائید  لیست وام( نسبت به بررسی ثبت وام 18/03/1398تاریخ ، تا هاي درخواستیثبت وامبراي
اداره رفاه در پورتال  درصورت عدم ثبت وام در لیست درخواست هاي تائید شدهو  خود اقدام نمائید) شده

مراجعه یا با تحصیالت تکمیلی ساختمان  دانشجویی در امور به )ir.swf.bp(صندوق رفاه دانشجویان 
  .تماس حاصل شود 88490208شماره تلفن 

  

  مدیریت تحصیالت تکمیلی پژوهشگاه

 اطالعیه درخواست وام ویژه دانشجویان دکتري 

  98سه ماهه بهار و تابستان 


