اطالعیه شماره 2
📌نکات قابل توجه در خصوص وام دانشجویی
وام های قابل دریافت دانشگاه
 -1وام تحصیلی
 -2وام ضروری
 -3وام شهریه
 -4وام ودیعه مسکن(مخصوص دانشجویان دکتری و متاهل و غیرخوابگاهی که همچنین باتوجه به شرایط کرونا قولنامه نیز
مورد تایید نمی باشد.درصورت دارا بودن شرایط به بانک مهر معرفی نامه داده میشود)
شرایط وام تحصیلی( هر نیم سال)
عدم مشروطی اعم از علمی و دو ترم مشروطی متوالی
شرایط وام ضروری( هر سال یک بار)
شرایط وام ضروری که می توان برای آن درخواست داد ،عبارتند از :تولد فرزند دانشجوی متاهل -فوت پدر،مادر ،همسر یا فرزند
دانشجو-دانشجویان حادثه دیده در سوانح وتصادفات -دانشجویان مبتال به بیماری خاص و پرهزینه -بیماری خاص یکی ار اعضاء
تحت تکفل -دانشجویان برتر ،نمونه کشوری و مبتکر -رویداد حوادث و بالیای طبیعی -دانشجویان قهرمان ورزشی – دانشجویان
توان خواه – رویداد ازدواج
*با توجه به تغییر شرایط وام ها مخصوصاً وام ضروری تاکید می گردد ،از ارسال هرگونه فاکتور خرید لپ تاب ،گوشی و سایر لوازم
کمک آموزشی اجتناب گردد*.
شرایط وام شهریه:
عدم مشروطی اعم از علمی و دو ترم مشروطی متوالی
نحوه ارسال مدارک وام ها ،به آدرس ایمیل  refah@buqaen.ac.irگردد.
تصاویر اسناد ارسالی می بایست دارای نام ونام خانوادگی دانشجو و تاریخ معتبر و دارای حجم حداکثر KB 200باشد.
📌شرایط و مدارک الزم
✅ ثبت نام و تکمیل اطالعات دانشجویی در سایت صندوق رفاه به آدرس bp.swf.ir
نیاز مالی دانشجو (غیر شاغل و غیر بورسیه که هیچگونه درآمدی نداشته باشند)
✅ ارائه تعهد محضری و مدارک مربوط به ضامن )بصورت غیر حضوری)
*دانشجویانی که قبال تعهد دادهاند نیاز به تعهد مجدد نمی باشد*
✅ ارائه شماره حساب بانک تجارت به اداره رفاه )بصورت غیر حضوری)
✅ مدارک وام ازدواج :تصویر سند ازدواج (صفحات )2،3،4،5
✅ مدارک وام مسکن(ودیعه مسکن متاهلی) :اجاره نامه رسمی با کد رهگیری به نام دانشجو و سند ازدواج (صفحات )2،3،4،5
پرداخت سقف مبلغ وام ،منوط به تخصیص اعتبار ازطرف صندوق رفاه دانشجویان می باشد

