
 باشند اطالعیه وام ویژه دانشجویان دکتزی روسانه که در سنوات مجاس در حال تحصیل می

ماٍَ ي 12ریال است وٍ  000/000/7وىىذ. ایه يام ماَیاوٍ يام يیژٌ داوشجًیان دوتری وٍ از عریك باوه تًسعٍ تعاين الذام می -1

گردد. شريع بازپرداخت يام برای خاومُا ي افراد غیر مشمًل یىسال ي برای افراد مشمًل دي سال َر سٍ ماٌ یىبار پرداخت می

 باشذ.ماٍَ می 60درصذ ي تعذاد الساط 4بعذ از پایان سىًات مجاز با وارمسد 

 مزاحل ثبت نام وام اس طزیق بانک توسعه و تعاون

 اوتخاب شعبٍ ي شُری وٍ لصذ داریذ از آوجا يام را دریافت وىیذ. -

 (http://bp.swf.irمراجعٍ بٍ پًرتال داوشجًیی ي تماضای يام )  -

 ي تحًیل آن بٍ ادارٌ رفاٌ  2ي  1تىمیل فرم شمارٌ  -

 ومایذ.لیست را بٍ صىذيق ارسال می 2ٍ فاز َا در ساماوَا ي ثبت درخًاستادارٌ رفاٌ پس از دریافت فرم -

پس از دریافت پیامه از صىذيق رفاٌ داوشجً بٍ باوه مراجعٍ ي وسبت بٍ ارائٍ مذارن مًرد ویاز ، افتتاح حساب ي معرفی ضامه  -

 الذام ومایذ.

 

ماٍَ ي َر سٍ 9ریال است وٍ  000/000/5وىىذ. ایه يام ماَیاوٍ يام يیژٌ داوشجًیان دوتری وٍ از عریك صىذيق رفاٌ الذام می -2

گردد. شريع بازپرداخت يام برای خاومُا ي افراد غیر مشمًل یىسال ي برای افراد مشمًل دي سال بعذ از ماٌ یىبار پرداخت می

 باشذ.ماٍَ می 60درصذ ي تعذاد الساط 4پایان سىًات مجاز با وارمسد 

 مزاحل ثبت نام وام اس طزیق صندوق رفاه 

 (http://bp.swf.irمراجعٍ بٍ پًرتال داوشجًیی ي تماضای يام ) -

 ي تحًیل آن بٍ ادارٌ رفاٌ  2ي  1تىمیل فرم شمارٌ  -

 ومایذ.لیست را بٍ صىذيق ارسال می 2َا در ساماوٍ فاز َا ي ثبت درخًاستادارٌ رفاٌ پس از دریافت فرم -

 باشند:یکسانیکه مشمول وام نم

داوشجًیان بًرسیٍ ي دریافت وىىذگان پژيَاوٍ ، افرادی وٍ بذَی معًق داروذ، افراد تحت پًشش وُادَای بىیاد ملی وخبگان ، صىذيق 

 حمایت از پژيَشگران ي داوشجًیان مشريط یا اوفصال از تحصیل

َای جذیذ بایذ ضامه با شرایظ مىذرج در بخشىامٍ افت يامَای صىذيق رفاٌ بًدٌ ي برای دریَای سابك صرفا برای يامضماوت وامٍ : 1تذکز

 بٍ باوه معرفی ي حضًر ضامه در شعبٍ اعالم شذٌ اجباریست.

 باشذ.َا بٍ مىسلٍ عذم تىمیل مراحل ثبت وام يام میعذم تحًیل فرم : 2تذکز

ام از باوه تًسعٍ تعاين َستىذ پس از تاییذ يام َا بٍ مىسلٍ ثبت وام ايلیٍ است . الزم است داوشجًیاوی وٍ متماضی يتحًیل فرم : 3تذکز

 بٍ َمراٌ مذارن اعالم شذٌ جُت تضمیه بٍ شعبٍ اعالم شذٌ مراجعٍ ومایىذ.

 باشد.می 13/4/1331و ثبت درخواست اس طزیق پورتال تا تاریخ   2و  1های شماره مهلت تحویل فزم
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