
 

 

 

 

كه تا كنون موفك به ثبت  تسهیالت دانشجویی متماضی وام و به اطالع دانشجویان

مهلت سسانذ؛  میدسخواست وام خود دس پوستال دانشجویی صنذوق سفاه نگشدیذه انذ 

تمذیذگشدیذه  30/38/98لغایت  33/30/98 از تاریختماضای وام دس پوستال 

 توجه با) بعذ صفحه نذیفشآ مطابك مزكوسدس باصه صمانی تواننذ  لزا متماضیان می .است

 نسبت به ثبت دسخواست  (چهاسگانه یها بخش اص کی هش دس دانشجو تیوضع به

به دسخواست هایی لابل ركش است  .الذام نماینذخود دسپوستال دانشجویی صنذوق سفاه 

 .ثبت نگشدیذه باشنذ تشتیب اثش داده نخواهذ شذكه دس موعذ ممشس 

لبل اص  بایذ ،وام نگشفته انذتاكنون  دس تحصیل فعلی خود  دانشجویانی كه :1توجه

 .الذام به تشكیل پشونذه نماینذ  بخش سوم  دسصفحه بعذ دسخواست وام مطابك فشآینذ 

وضعیت آموصشی نامشخصی  جاسیدانشجویانی كه به هش علت دس تشم  :2توجه

نوبت تغییش دوسه اص سوصانه به  مهمان، انتمال، لصذ انصشاف، )تعلیك آموصشی، داسنذ

. خواهنذ بودن یهیچگونه وام دسخواستمجاص به  تغییش سشته و...(، وبالعكس دوم

 دس غیش اینصوست عوالب بشوص مشكل به عهذه شخص دانشجو خواهذ بود.

 

 33/30/98 ییدانشجوداره رفاه وخدمات ا



دس داًشگبُ اساک صٌذٍق سفبُ داًشجَیبى دسخَاست ٍام داًشجَییفشآیٌذ   

 فشآیٌذ سٌذ تعْذ پشًٍذُ ٍضعیت داًشجَ ثخش

 اٍل

داًشجَیبًی کِ دس عَل 

 تحصیل فعلی خَد

 ٍام گشفتِ اًذ

 داسد داسد

 /http://bp.swf.ir. هشاجعِ ثِ سبیت 1

 2 فبصپَستبل . ٍسٍد ثِ سبهبًِ 2

 کذهلی ثب خظ تیشُ ثِ عٌَاى کبسثشی ٍ کلوِ عجَس دسج .3

 ثخش دسخَاست ٍام. ٍسٍد ثِ 4

اسائِ فشم ٍهستٌذات  ثجت سبیش ٍاهْب هستلضم تحصیلی ٍتغزیِشْشیِ، )ثجض ٍام . اًتخبة ٍام 5

 است.(

 . هغبلعِ قَاًیي ٍ هقشسات6

 . ثجت دسخَاست7

فشهْب ٍ اخز فشم  http://araku.ac.ir/web/stu آدسس ثِ ییداًشجَ اهَس تیسب ثِ هشاجعِ. 8

 هشثَط ثِ ٍام دسخَاستی

 تکویل فشم ٍضویوِ ًوَدى هستٌذات کِ ریل فشم هشثَط ثِ ّش ٍام قیذ گشدیذُ است .9

 هشثَعِ داًشجَیی ٍفشٌّگی داًشکذُ . اسائِ فشم ٍ هستٌذات ٍام ثِ هسئَل10

 دٍم

داًشجَیبًی کِ دس عَل 

 تحصیل فعلی خَد

تشکیل پشًٍذُ دادُ اًذ ٍلی  

 ًگشفتِ اًذٍام 

 ًذاسد داسد

 اخز فشم فشهْب، http://araku.ac.ir/web/stu ثِ آدسسثِ سبیت اهَس داًشجَیی  هشاجعِ .1

 پیشٌَیس سٌذ تعْذ هحضشی هشخصبت فشدی هتٌبست ثب هقغع تحصیلی ٍفشم

)قیذ شذُ دس هذاسک الصمشدی ثِ ّوشاُ ٍفشم تکویل شذُ هشخصبت ف اسائِ سٌذ تعْذ هحضشی .2

 هشثَعِ  ثِ هسئَل داًشجَیی ٍ فشٌّگی داًشکذُ ریل فشم هشخصبت فشدی( 

 هی ثبشذ. هبًٌذ ثخش اٍل. اداهِ فشآیٌذ 3

 سَم

داًشجَیبًی کِ دس عَل 

 تحصیل فعلی خَد

 تشکیل پشًٍذُ ًذادُ 

 ٍ ٍام ًگشفتِ اًذ 

 ًذاسد ًذاسد

  /http://bp.swf.ir. هشاجعِ ثِ سبیت 1

 تشکیل پشًٍذُگضیٌِ . اًتخبة 2

 . ثجت کذهلی ٍ کلیک ثش سٍی گضیٌِ جستج3َ

   . پس اص اعویٌبى اص عذم تشکیل پشًٍذُ دس سیستن صٌذٍق سفبُ ، تکویل فشم4

 اخز فشم فشهْب،  http://araku.ac.ir/web/stu آدسس ثِ ییداًشجَ اهَس تیسب ثِ هشاجعِ .5

  پیشٌَیس سٌذ تعْذ هحضشی هشخصبت فشدی هتٌبست ثب هقغع تحصیلی ٍ فشم

)قیذ شذُ دس هذاسک الصمٍفشم تکویل شذُ هشخصبت فشدی ثِ ّوشاُ  . اسائِ سٌذ تعْذ هحضشی 6

 هشثَعِ ثِ هسئَل داًشجَیی ٍ فشٌّگی داًشکذُ م هشخصبت فشدی(ریل فش

 هی ثبشذ. هبًٌذ ثخش اٍل. اداهِ فشآیٌذ 7

 چْبسم

داًشجَیبًی کِ دس تحصیالت 

قجلی ٍام گشفتِ اًذ ٍ دس 

 تحصیالت فعلی خَد

 تشکیل پشًٍذُ ًذادُ 

 ٍ ٍام ًگشفتِ اًذ 

 ًذاسد ًذاسد

  /http://bp.swf.ir. هشاجعِ ثِ سبیت 1

 تشکیل پشًٍذُگضیٌِ . اًتخبة 2

 . ثجت کذهلی ٍ کلیک ثش سٍی گضیٌِ جستج3َ

 . هشبّذُ اعالعبت هشثَط ثِ تحصیالت قجلی، اًتخبة گضیٌِ ایجبد هقغع تحصیلی جذیذ4

 تحصیالت جذیذ. تکویل فشم 5

 اخز فشم فشهْب،  http://araku.ac.ir/web/stu آدسس ثِ ییداًشجَ اهَس تیسب ثِ هشاجعِ .6

  پیشٌَیس سٌذ تعْذ هحضشی هشخصبت فشدی هتٌبست ثب هقغع تحصیلی ٍ فشم

قیذ شذُ دس ) الصمهذاسک ٍفشم تکویل شذُ هشخصبت فشدی ثِ ّوشاُ  . اسائِ سٌذ تعْذ هحضشی 7

 هشثَعِ ثِ هسئَل داًشجَیی ٍ فشٌّگی داًشکذُ ریل فشم هشخصبت فشدی(

 هی ثبشذ. هبًٌذ ثخش اٍل. اداهِ فشآیٌذ 8
 

 
 

 هسئَلیي داًشجَیی ٍ فشٌّگی داًشکذُ

 جٌبة آقبی ثْبسی داًشکذُ علَم پبیِ

 جٌبة آقبی صحشایی /حقَق ٍ علَم اقتصبدی/ادثیبت ٍ صثبًْبی خبسجیاًسبًیداًشکذُ علَم 

 جٌبة آقبی اشتشی داًشکذُ فٌی ٍ هٌْذسی

 سشکبس خبًن ظفشهٌذ /ٌّشداًشکذُ کشبٍسصی

 جٌبة آقبی سلیوبًی ساد داًشکذُ علَم ٍسصشی
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