
 

 . تعلق هي گيردهتبّل فبقذ خَابگبُ داًشجَيي   داًشجَيبى بٍِديعِ هسكي 

 هبُ پس اس تبريخ فبرغ التحصيلي ٍ بِ  صَرت يىجب خَاّذ بَد. 3هْلت ببسپزداخت ٍديعِ هسىي حذاوثز تب 

 یروذگانگ شرایط عمومی وام

 .اسالم ٍ يب يىي اس اديبى رسوي هصزح در لبًَى اسبسي جوَْري اسالهي ايزاىاعتمبد بِ اصَل ديي هبيي  .1

 .صالحيت اخاللي ٍ رعبيت شئَى داًشجَيي .2

 .دارا بَدى اٍلَيت ًيبس هبلي .3

 .عذم استفبدُ اس ٍام يب ووه بَرس تحصيلي .4

 )وبر داًشجَيي ياستثٌب بِ. (ببشذ يدر سهبى دريبفت ٍام داًشجَيي، عذم اشتغبل بِ وبري وِ هستلشم دريبفت اجزت ه .5

 یروذگانگ وام شرایط آموزشی

 ).ٍلت عٌَاى داًشجَي توبم بِ(ًبم در حذالل تعذاد ٍاحذّبي هَرد لشٍم عبك ضَابظ ٍ همزرات آهَسشي  ثبت .1

در صَرت داشـتي حـذالل ًصف ٍاحذّبي  گذراًٌذ يصٌذٍق بزاي داًشجَيبًي وِ آخزيي ًيوسبل تحصيلي خَد را ه يّب استفبدُ اس ٍام  -تبصرُ 

 .ببشذ يهَرد لشٍم، عبك همزرات آهَسشي بالهبًع ه

 .هشزٍط ًبَدى داًشجَ در دٍ ًيوسبل لبل .2

 .اختصبص ٍام بِ داًشجَيبى ٍرٍدي جذيذ در ًيوسبل اٍل تحصيل بذٍى احتسبة هعذل اًجبم خَاّذ گزفت -1تبصرُ

 .حذاوثز اس ًصف ٍام تحصيلي استفبدُ ًوبيٌـذ تَاًٌذ يتحصيلي اعالم شًَذ ه وِ در يه ًيوسبل هشزٍط داًشجَيبًي -2تبصرُ

 .ببشٌذ وِ دٍ ًيوسبل هتَالي هشزٍط شًَذ اس دريبفت ّزگًَِ ٍام در ًيوسبل بعذي هشزٍعي، هحزٍم هي داًشجَيبًي -3تبصرُ

 :ببشذ در عَل تحصيل بِ شزح سيز هي ٍامهذت استفبدُ اس  .3

 ).چْبر ًيوسبل(سبل تحصيلي 2دٍرُ وبرداًي، وبرشٌبسي ًبپيَستِ ٍوبرشٌبسي ارشذ ًبپيَستِ حذاوثز 

  ).ّشت ًيوسبل(سبل تحصيلي 4حذاوثز  بَرسيِ غيز ًبپيَستِ تخصصي دوتزاي دٍرُ ، دٍرُ وبرشٌبسي پيَستِ

 مذارك مورد ویاز:

 اصل ٍ تصَيز اٍل تب پٌجن صفحبت عمذ ًبهِ  .1

 اجبرُ ًبهِ ) اجبرُ ًبهِ ببيذ بِ ًبم داًشجَ بَدُ ٍ هزبَط بِ شْز اران ٍ حَهِ آى ببشذ(.اصل ٍ تصَيز  .2

 (هزاجعِ ًوبييذ http://araku.ac.ir/web/swfبِ سبيت اهَر داًشجَيي بِ آدرسفزم )بزاي دريبفت  ٍديعِ هسىيفزم درخَاست  .3

تسْيالت ٍام صٌذٍق رفبُ را دارد ضرٍري است قبل از چٌبًچِ داًشجَ براي ًخستيي ببر در تحصيل فعلي خَد  قصذ دريبفت 

ٍ ثبت درخَاست تشكيل پرًٍذُ ، هذارك  http://bp.swf.ir پَرتبل داًشجَيي صٌذٍق رفبُ  درخَاست ٍام  ضوي هراجعِ بِ

 ريل را ًيس بِ هسئَل داًشجَيي داًشكذُ هربَطِ تحَيل ًوبيذ :

 ببسًشستِ ضبهي جبري سبل بگيزي هستوزي گَاّي ٍ يب ضبهي جبري سبل وبرگشيٌي حضزي بب ضبهي هعتبز  بِ ّوزاُ  حىنسٌذ تعْذ ه .1

 سبل سببقِ ٍ يب ببزًشستِ ببشذ. 5ضبهي ببيذ استخذام رسوي دٍلت ٍ يب استخذام پيوبًي ببالي ًكتِ هْن: 

 (هزاجعِ ًوبييذ http://araku.ac.ir/web/swfبِ آدرسفزم بِ سبيت اهَر داًشجَيي )بزاي دريبفت فزم هشخصبت فزدي  .2

 وبرت داًشجَيي  وپي .3

 وبرت هلي وپي .4

 شٌبسٌبهِوپي  .5

 )بزاي داًشجَيبى وبرشٌبسي ًبپيَستِ ٍ تحصيالت تىويلي( داًشگبّي لبل هذارن تحصيل وپي  .6

 شوبرُ حسبة ببًه تجبرت شعبِ داًشگبُ اران .7

 ودیعه مسكه )مختص داوشجویان روزاوه(

 

http://bp.swf.ir/

