لابل تَجِ داًشجَیاى غیز شاغل هتماضی اًَاع ٍاهْا در ًیوسال اٍل 79
وام ویژه دکتزی دانشجویان روسانه غیز شاغل و غیز بورسیه :داًشجَیاًی وِ لبال ٍام ٍیژُ دوتزی را اس باًه تَسعِ تعاٍى دریافت ًوَدُ اًذ
هیبایست فمظ فزم شوارُ دٍ را تىویل ٍ اس تاریخ  79/8/1تا  79/8/00پس اس ثبت درخَاست در پزتال صٌذٍق رفاُ بِ ادارُ رفاُ تحَیل ًوایٌذ.
آًذستِ اس داًشجَیاًی وِ اس صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى ٍام دوتزی دریافت ًوَدُ فمظ فزم شوارُ دٍ را تىویل ٍ اس تاریخ  79/8/1تا  79/8/00پس اس ثبت
درخَاست در پزتال صٌذٍق رفاُ بِ ادارُ رفاُ تحَیل ًوایٌذ.
ٍ آًذستِ اس داًشجَیاًی وِ تا وٌَى اس ایي ٍام (صٌذٍق یا باًه تَسعِ )استفادُ ًىزدُ اًذ فزم شوارُ یه ٍ دٍ را تىویل اس تاریخ  79/8/1تا 79/8/00

پس اس ثبت درخَاست درپزتال صٌذٍق رفاُ بِ ادارُ رفاُ تحَیل ًوایٌذ .ایي دستِ اس داًشجَیاى اس صٌذٍق رفاُ ٍام دریافت خَاٌّذوزد.
وام ضزوری ویژه دانشجویان دکتزی روسانه غیز شاغل و غیز بورسیه  :اس آًجائیىِ ٍام ضزٍری ٍیژُ دوتزی فمظ یه بار بِ داًشجَیاى تعلك
هیگیزد لذا داًشجَیاى ٍرٍدی  ٍ79هالبل در صَرتی وِ تاوٌَى اس ایي ٍام استفادُ ًىزدُ اًذ هی تَاًٌذ پس اس ثبت درخَاست ٍام  ،فزم ٍام ضزٍری ٍیژُ
داًشجَیاى دوتزی را تىویل ًوَدُ ّ ،وزاُ با فاوتَر بیش اس  03333333ریال را اس تاریخ  79/7/0تا  79/7/11بِ ادارُ رفاُ داًشجَیاى تحَیل ًوایٌذ.
دانشجویان هتقاضی وام ویژه دکتزی در صورت درخواست وام تحصیلی اس وام دکتزی هحزوم خواهند شد.

وام تحصیلی ویژه دانشجویان روسانه هقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد :داًشجَیاى تا تاریخ  79/9/00فزصت ثبت درخَاست اس عزیك پزتال
صٌذٍق رفاُ را دارًذ.
وام تغذیه ویژه دانشجویان روسانه :داًشجَیاى تا تاریخ  79/9/00فزصت ثبت درخَاست اس عزیك پزتال صٌذٍق رفاُ را دارًذالسم بذوز است ایي ٍام
بزاساس ٍعذُ ّایی وِ داًشجَ اس سلف استفادُ هی ًوایٌذ هحاسبِ ٍ درپایاى تزم ثبت خَاّذ شذ.
وام ضزوری ویژه دانشجویان روسانه  :داًشجَیاى تا تاریخ  79/9/00فزصت ثبت درخَاست اس عزیك پزتال صٌذٍق رفاُ ٍ ارائِ فاوتَر (فاوتَر تىزاری
ًباشذ) را دارًذ.
وام اسدواج ویژه دانشجویان روسانه :داًشجَیاى هتماضی ٍام اسدٍاج وِ اس تاریخ عمذ آًاى بیشتز اس یىسال ًگذشتِ باشذ .هی بایست پس اس ثبت
درخَاست ایي ٍام اس پزتال صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى تا تاریخ ً 79/9/00سبت بِ ارائِ هذارن (وپی صفحِ دٍم شٌاسٌاهِ داًشجَ ،وپی توام صفحات
شٌاسٌاهِ ٍ وارت هلی ّوسز  ،وپی صفحِ سٍج ٍ سٍجِ سٌذ اسدٍاج )بِ ادارُ رفاُ الذام ًوایٌذ  .السم بذوز است ارائِ اصل سٌذ اسدٍاج یا شٌاسٌاهِ یىی
اس سٍجیي اجباری هی باشذ.
ودیعه هسکن ویژه دانشجویان روسانه :داًشجَیاى هتماضی ٍام ٍدیعِ هسىي (ٍیژُ داًشجَیاى هتاّل) هی بایست پس اس ثبت درخَاست ایي ٍام اس
پزتال صٌذٍق رفاُ تا تاریخ ً 79/9/00سبت بِ ارائِ هذارن اجارُ ًاهِ بِ ًام داًشجَ  ،با وذرّگیزی واهپیَتزی الذام ًوایٌذ .چٌاًچِ تاوٌَى هذارن
هزبَط بِ تاّل خَد را بِ ادارُ رفاُ تحَیل ًذادُ اًذ .ارائِ وپی هذارن اجباری هی باشذ(.وپی صفحِ دٍم شٌاسٌاهِ داًشجَ ،وپی توام صفحات
شٌاسٌاهِ ٍ وارت هلی ّوسز  ،وپی صفحِ سٍج ٍ سٍجِ سٌذ اسدٍاج)
وام شهزیه ویژه دانشجویان نوبت دوم (شبانه):داًشجَیاى شباًِبایذ ًسبت بِ ثبت درخَاست ٍام خَد تا تاریخ  79/9/00اس عزیك پزتال صٌذٍق
رفاُ الذام ًوایٌذ .در صَرتی وِ سٌذ تعْذ هحضزی خَد را تاوٌَى بِ ادارُ رفاُ تحَیل ًذادُ اًذ تا تاریخ فَق فزصت ارائِ آى را دارًذ.
نکات بسیار ههن:
سٌذ تعْذ هحضزی بزای ولیِ ٍاهْا اجباری هی باشذ لذا داًشجَیاًی وِ تاوٌَى ًسبت بِ ارائِ آى بِ ادارُ رفاُ الذام ًىزدُ اًذ تا تاریخّای اعالم شذُ
فزصت دارًذ ًسبت ارائِ اصل سٌذ تعْذ هحضزی ٍ وپی آخزیي حىن وارگشیٌی ٍ آخزیي فیش حمَلی ضاهي بِ ادارُ رفاُ الذام ًوایٌذ .در خصَص
ضاهٌیي باسًشستِ ارائِ اصل ًاهِ وسز اس حمَق با عٌَاى صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى ٍسارت علَم تحمیمات ٍ فٌاٍری بذٍى لیذ هبلغ الشاهی هیباشذ.
با ٍجَد ثبت درخَاست ّزگًَِ ٍام اس عزیك پزتال صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى  ،عذم ارائِ هذارن ٍ فزهْا (بزای ولیِ ٍاهْا اس جولِ ضزٍری  ،اسدٍاج ٍ ،دیعِ
هسىي ٍ ،ام ٍیژُ دوتزی ٍ  )...تا تاریخ ّای اعالم شذُ بِ هٌشلِ اًصزاف اس ٍام هی باشذ.
داًشجَیاى در سهاى ثبت درخَاست ٍ تاییذ شوارُ حساب دلت وافی را بعول آٍرًذ .بذیْی است اًتخاب اشتباُ شوارُ حساب هٌجز بِ عذم ٍاریش ٍجِ
ٍام هیگزدد .داًشجَیاًی وِ فالذ شوارُ حساب در باًه تجارت ّستٌذ یا تاوٌَى شوارُ حساب خَد را اعالم ًٌوَدُ اًذ پس اس افتتاح حساب ًسبت بِ
اعالم آى بِ ادارُ رفاُ الذام ًوایٌذ.

