به اطالع دانشجویان متماضی وام و تسهیالت دانشجویی در نیمسال دوم سال
تحصیلی 99-99می رسانذ؛ سامانه ثبت درخواست وام از طریك پورتال دانشجویی
صنذوق رفاه به آدرس  http://bp.swf.irاز تاریخ  89/55/51فعال خواهذ
شذ و دانشجویان متماضی وام تا تاریخ  89/55/72مهلت دارنذ مطابك فرآینذ
صفحه بعذ (با توجه به وضعیت دانشجو در هر یه از بخش های چهارگانه) با
مراجعه به پورتال دانشجویی نسبت به ثبت درخواست وام وارائه مذارن مربوطه
الذام نماینذ .لابل رور است به درخواست هایی وه در موعذ ممرر در پورتال ثبت
نگردیذه باشنذ ترتیب اثر داده نخواهذ شذ.
توجه :5دانشجویانی وه در تحصیل فعلی خود تاونون وام نگرفته انذ ،بایذ لبل از
درخواست وام مطابك فرآینذ صفحه بعذ در بخش سوم الذام به تشىیل پرونذه نماینذ.
توجه :7دانشجویانی وه به هر علت در ترم جاری وضعیت آموزشی نامشخصی
دارنذ (تعلیك آموزشی ،لصذ انصراف ،انتمال ،مهمان ،تغییر دوره از روزانه به نوبت
دوم وبالعىس ،تغییر رشته و )...مجاز به درخواست هیچگونه وامی نخواهنذ بود.
در غیر اینصورت عوالب بروز مشىل به عهذه شخص دانشجو خواهذ بود.
اداره رفاه وخدمات دانشجویی 89/55/51

فشآیٌذ دسخَاست ٍام داًشجَیی صٌذٍق سفبُ داًشجَیبى دس داًشگبُ اساک
ٍضعیت داًشجَ
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پشًٍذُ

فشآیٌذ

سٌذ تعْذ
 .1هشاجعِ ثِ سبیت /http://bp.swf.ir
ٍ .2سٍد ثِ پَستبل

 .3دسج کذهلی ٍ کلوِ عجَس(کلوِ عجَس دس اثتذا ّوبى کذ هلی است)
ٍ .4سٍد ثِ ثخش دسخَاست ٍام
 .5اًتخبة ٍام (ثجض ٍام شْشیِ ،تحصیلی ٍتغزیِ ،ثجت سبیش ٍاهْب هستلضم اسائِ فشم ٍهستٌذات

داًشجَیبًی کِ دس طَل

اٍل

تحصیل فعلی خَد

داسد
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ٍام گشفتِ اًذ

است)
 .6هطبلعِ قَاًیي ٍ هقشسات
 .7ثجت دسخَاست

 .8هشاجعِ ثِ سبیت اداسُ سفبُ داًشگبُ اساک ثِ آدسس http://araku.ac.ir/web/swf
فشهْب ٍ اخز فشم هشثَط ثِ ٍام دسخَاستی
 .9تکویل فشم ٍضویوِ ًوَدى هستٌذات کِ ریل فشم هشثَط ثِ ّش ٍام قیذ گشدیذُ است
 .10اسائِ فشم ٍ هستٌذات ٍام ثِ هسئَل داًشجَیی ٍفشٌّگی داًشکذُ هشثَطِ
 .1هشاجعِ ثِ سبیت اداسُ سفبُ داًشگبُ اساک ثِ آدسس  http://araku.ac.ir/web/swfفشهْب،
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دٍم

تشکیل پشًٍذُ دادُ اًذ ٍلی

اخز فشم هشخصبت فشدی هتٌبست ثب هقطع تحصیلی ٍفشم پیشٌَیس سٌذ تعْذ هحضشی

داسد

ًذاسد

 .2اسائِ سٌذ تعْذ هحضشی ٍفشم تکویل شذُ هشخصبت فشدی ثِ ّوشاُ هذاسک الصم(قیذ شذُ دس
ریل فشم هشخصبت فشدی) ثِ هسئَل داًشجَیی ٍ فشٌّگی داًشکذُ هشثَطِ

ٍام ًگشفتِ اًذ

 .3اداهِ فشآیٌذ هبًٌذ ثخش اٍل هی ثبشذ.
 .1هشاجعِ ثِ سبیت /http://bp.swf.ir

 .2اًتخبة گضیٌِ تشکیل پشًٍذُ
 .3ثجت کذهلی ٍ کلیک ثش سٍی گضیٌِ جستجَ
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ًذاسد
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 .5هشاجعِ ثِ سبیت اداسُ سفبُ داًشگبُ اساک ثِ آدسس http://araku.ac.ir/web/swf
فشهْب ،اخز فشم هشخصبت فشدی هتٌبست ثب هقطع تحصیلی ٍ فشم پیشٌَیس سٌذ تعْذ هحضشی

ٍ ٍام ًگشفتِ اًذ

 .6اسائِ سٌذ تعْذ هحضشی ٍفشم تکویل شذُ هشخصبت فشدی ثِ ّوشاُ هذاسک الصم(قیذ شذُ دس
ریل فشم هشخصبت فشدی) ثِ هسئَل داًشجَیی ٍ فشٌّگی داًشکذُ هشثَطِ
 .7اداهِ فشآیٌذ هبًٌذ ثخش اٍل هی ثبشذ.
 .1هشاجعِ ثِ سبیت /http://bp.swf.ir

 .2اًتخبة گضیٌِ تشکیل پشًٍذُ
داًشجَیبًی کِ دس تحصیالت

 .3ثجت کذهلی ٍ کلیک ثش سٍی گضیٌِ جستجَ
 . 4هشبّذُ اطالعبت هشثَط ثِ تحصیالت قجلی ،اًتخبة گضیٌِ ایجبد هقطع تحصیلی جذیذ
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تحصیالت فعلی خَد
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تشکیل پشًٍذُ ًذادُ
ٍ ٍام ًگشفتِ اًذ
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 .5تکویل فشم تحصیالت جذیذ
 .6هشاجعِ ثِ سبیت اداسُ سفبُ داًشگبُ اساک ثِ آدسس  http://araku.ac.ir/web/swfفشهْب،
اخز فشم هشخصبت فشدی هتٌبست ثب هقطع تحصیلی ٍ فشم پیشٌَیس سٌذ تعْذ هحضشی
 .7اسائِ سٌذ تعْذ هحضشی ٍفشم تکویل شذُ هشخصبت فشدی ثِ ّوشاُ هذاسک الصم (قیذ شذُ دس
ریل فشم هشخصبت فشدی) ثِ هسئَل داًشجَیی ٍ فشٌّگی داًشکذُ هشثَطِ
 .8اداهِ فشآیٌذ هبًٌذ ثخش اٍل هی ثبشذ.

هسئَلیي داًشجَیی ٍ فشٌّگی داًشکذُ
داًشکذُ علَم پبیِ

جٌبة آقبی ثْبسی

داًشکذُ علَم اًسبًی/حقَق ٍ علَم اقتصبدی/ادثیبت ٍ صثبًْبی خبسجی

جٌبة آقبی صحشایی

داًشکذُ فٌی ٍ هٌْذسی

جٌبة آقبی اشتشی

داًشکذُ کشبٍسصیٌّ/ش

سشکبس خبًن ظفشهٌذ

داًشکذُ علَم ٍسصشی

جٌبة آقبی سلیوبًی ساد

