نش
مدا رک مورد نیاز جهت ثبت انم وام دا جویی
مدارک وام گیرنده(دانشجو):
 -1تکمیل فرم درخواست وام
 -2اصل و کپی کارت ملی
 -3اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه
 -4کپی شناسنامه همسر و سند ازدواج (برای دانشجویان متاهل)
 -5معرفی نامه در خصوص دانشجویان تحت پوشش بودن کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی (ویژه دانشجویان
تحت پوشش)
 -6افتتاح حساب(جاری ،قرض الحسنه،کوتاه مدت) نزد بانک تجارت بنام شخص دانشجو باشد(.ویژه دانشجویان روزانه)
(نام بانک و شهر ،نام و کد شعبه ،شماره حساب ،شماره شبا ،نام صاحب حساب ذکر گردد)
 -7سند تعهد محضری با امضای دانشجو و ضامن /ضامنین.
 -8کپی کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل
 -9ثبت نام در پورتال دانشجویی اتوماسیون صندوق رفاه به آدرس http://bp.swf.ir
 -10پوشه سبز گیره دار (برای دانشجویان روزانه) و پوشه قرمزگیره دار ( برای دانشجویان شبانه)
مدارک ضامن /ضامنین
 -1کپی حکم کارگزینی ضامن (چنانچه ضامن کارمند ،حقوق بگیر ،بازنشسته ،مستمری بگیر و یا عضو هیأت علمی باشد)
 -2ارائه گواهی کسر از حقوق
تبصررره  -1در گواهی کسررا اح وقوم ی یستسررع اوت اارر

ا (رارر،یپ ما،سایپ ااارداد ) درج گادد و صررا س ابسب یص صرر وم ر س

دااشجوتسن وحارت علو پ تحقاقست و سور یس ش و اسح سن ایوطص عه یص مادااع ی ون اا و شاط ی هی اح طاتق کسا اح وقوم ضس ن
گادد.
تبصره  -2یاا درتس ع وا هس دااشجوتی تس اقف 150/000/000و  300/000/000رتسلپ ارائص گواهی کسا اح وقوم یص بلغ 300/000/000
رتسل الزا ی ااع
 -3چنانچه ضامن از سردفتران اسناد رسمی ،ازدواج و طالق باشد ارائه کپی مجوز یا پروانه فعالیت الزامیست (کپی برابر با اصل شده
ممهور به دفترخانه اسناد رسمی)
 -4ارائه گواهی کتبی ضمانت از کمیته امام خمینی (ره) برای دانشجویان تحت پوشش آن نهاد.
 -5آخرین فیش حقوقی ضامن

توجه  :شماره حساب دانشجویان روزانه حتماً بانک تجارت باشد
و دانشجویان شبانه نیاز به معرفی شماره حساب ندارند
 -1آدرس دقیق دانشجو با کد پستی :

تلفن :
 -2آدرس رابط اول :

تلفن :
 -3آدرس رابط دوم :

تلفن :

امور رفاهی -تسهیالت
امور دانشجویی دانشگاه صنعتی شهدای هویزه

