وام تحصیلی (ویژه دانشجویان روزانه)

شرایط عمومی وامگیرندگان
.1
.2
.3
.4
.5

اعتمبد بِ اصَل دیي هبیي اسالم ٍ یب یىی اس ادیبى رسوی هصزح در لبًَى اسبسی جوَْري اسالهی ایزاى.
صالحیت اخاللی ٍ رعبیت شئَى داًشجَیی.
دارا بَدى اٍلَیت ًیبس هبلی.
عذم استفبدُ اس ٍام یب ووه بَرس تحصیلی.
در سهبى دریبفت ٍام داًشجَیی ،عذم اشتغبل بِ وبري وِ هستلشم دریبفت اجزت هیببشذ) .بِاستثٌبي وبر داًشجَیی(

فصل دوم  :شرایط آموزشی
 .1ثبتًبم در حذالل تعذاد ٍاحذّبي هَرد لشٍم عبك ضَابظ ٍ همزرات آهَسشی )بِعٌَاى داًشجَي توبمٍلت(.
تبصره -استفبدُ اس ٍامّبي صٌذٍق بزاي داًشجَیبًی وِ آخزیي ًیوسبل تحصیلی خَد را هیگذراًٌذ در صَرت داشـتي حـذالل ًصف ٍاحذّبي
هَرد لشٍم ،عبك همزرات آهَسشی بالهبًع هیببشذ.
 .2هشزٍط ًبَدى داًشجَ در دٍ ًیوسبل لبل.
تبصره -1اختصبص ٍام بِ داًشجَیبى ٍرٍدي جذیذ در ًیوسبل اٍل تحصیل بذٍى احتسبة هعذل اًجبم خَاّذ گزفت.
تبصره -2داًشجَیبًی وِ در یه ًیوسبل هشزٍط تحصیلی اعالم شًَذ هیتَاًٌذ حذاوثز اس ًصف ٍام تحصیلی استفبدُ ًوبیٌـذ.
تبصره -3داًشجَیبًی وِ دٍ ًیوسبل هتَالی هشزٍط شًَذ اس دریبفت ّزگًَِ ٍام در ًیوسبل بعذي هشزٍعی ،هحزٍم هی ببشٌذ.
 .3هذت استفبدُ اس ٍام در عَل تحصیل بِ شزح سیز هی ببشذ:
دٍرُ وبرداًی ،وبرشٌبسی ًبپیَستِ ٍوبرشٌبسی ارشذ ًبپیَستِ حذاوثز 2سبل تحصیلی )چْبر ًیوسبل(.
دٍرُ وبرشٌبسی پیَستِ ،دٍرُ دوتزاي تخصصی ًبپیَستِ غیز بَرسیِ حذاوثز 4سبل تحصیلی )ّشت ًیوسبل(.
چنبنچه دانشجو براي نخستين ببر در تحصيل فعلي خود قصذ دريبفت تسهيالت وام صنذوق رفبه را دارد ضروري است قبل از درخواست وام
ضون هراجعه به پورتبل دانشجويي صنذوق رفبه به آدرس http://bp.swf.ir :و ثبت درخواست تشكيل پرونذه ،هذارك ريل را نيس به هسئول
دانشجويي دانشكذه هربوطه تحويل نوبيذ:

مدارك مورد نیاز براي تشكیل پرونده
 .1سٌذ تعْذ هحضزي بب ضبهن هعتبر بِ ّوزاُ حىن وبرگشیٌی سبل جبري ضبهي شبغل ٍ یب گَاّی هستوزي بگیزي سبل جبري ضبهي ببسًشستِ
نكته ههن :ضبهن ببيذ استخذام رسوي دولت و يب استخذام پيوبني ببالي  5سبل سببقه و يب ببزنشسته ببشذ.
 .2فزم هشخصبت فزدي (بزاي دریبفت فزم بِ سبیت ادارُ رفبُ بِ آدرس http://araku.ac.ir/web/swfهزاجعِ ًوبییذ)

.3
.4
.5
.6
.7

وپی وبرت داًشجَیی
وپی وبرت هلی
وپی صفحبت اٍل ٍ دٍم شٌبسٌبهِ
وپی هذارن تحصیلی لبلی (بزاي داًشجَیبى وبرشٌبسی ًبپیَستِ ٍ تحصیالت تىویلی)
شوبرُ حسبة ببًه تجبرت شعبِ داًشگبُ اران

