اطالعیه ثبت نام اینترنتی وامهای صندوق رفاه دانشجویان در نیمسال دوم
سالتحصیلی  49-49ویژه دانشجویان روزانه و شبانه

به اطالع دانشجویان روزانه متقاضی وامهای تحصیلی -انواع ضروری  -ازدواج  -حج  -عتبات -ودیعه مسکن متأهلی-

مسکن مجردی و دانشجویان شبانه متقاضی وام شهریه می رساند جهت ثبت نام می توانند از تاریخ  99/9/26لغایت
 99/01/26با مراجعه به سامانه سماد به آدرس samad.tabrizu.ac.ir :با استفاده از مرورگر Mozilla firefox
اقدام نمایند.
 مهلت مقرر فوق تمدید نخواهد شد.
 در صورت تکمیل ظرفیت و یا اتمام بازه زمانی مقرر ،سیستم اجازه ثبت تقاضای وام را نخواهد داد.
 درخواست وام به منزلهءتایید نهایی وام نمی باشد.
 رعایت نکات زیر جهت دریافت وام الزامی می باشد.
 -1افتتاح شماره حساب بانکی ده رقمی تجارت کارت جوان در بانک تجارت شعبه دانشگاه جهت درخواست وام (دانشجویان
شبانه نیازی به افتتاح شماره حساب بانکی ندارند).
 -2دریافت فرم تعهد محضری از صفحه اول سامانه سماد و تنظیم آن با توجه به شرایط مندرج در ذیل فرم تعهد محضری
و تحویل اصل تعهد محضری و کپی آخرین حکم کار گزینی ضامن ویا کپی فیش حقوقی ضامن تا تاریخ فوق به امور
دانشجویی دانشکده( .جهت دریافت فرم تعهد محضری به صفحه اول سامانه سماد مراجعه نمایید)
 -3تحویل اصل و کپی خوانای اجاره نامه رسمی  -کپی صفحات مشخصات زوجین درعقدنامه  -کپی صفحات اول و دوم
شناسنامه زوجین -کارت ملی زوجین -اصل وکپی فاکتورخرید لوازم کمک آموزشی یا عینک طبی  -کپی برگه ثبت نام
اینترنتی زیارت و کپی فیش واریزی حج و یا عتبات عالیات به امور دانشجویی دانشکده و مدارک مورد نیاز مشخص شده
برای هر نوع وام.
 -4دریافت کد رهگیری ارائه شده توسط سیستم در مرحلهء نهایی تقاضای وام توسط خود دانشجو (عدم ارائه کد رهگیری
توسط سیستم بمنزله عدم ثبت وام می باشد).

 -5دانشجویان دانشکدههای ریاضی و علوم تربیتی و روانشناسی اصل تعهد محضری و مدارک خود را به اداره رفاه دانشجویان
واقع در ساختمان مدیریت امور دانشجویی تحویل نمایند.
 -6تکمیل و تحویل فرم های شماره  5-4-2-1وام ویژه دکتری برای متقاضیان بار اولی و فرم های شماره  1و 3برای
متقاضیان بار اول به بعد (تمدید) به امور دانشجویی دانشکده مربوطه بصورت مهر وامضا شده الزامی است.
 -7دانشجویان متقاضی وام تحصیلی مقاطع تحصیلی کاردانی-کارشناسی پیوسته و دکتری حرفه ای (ورودی بهمن ) 54-55
نیازی به ارائه سند تعهد محضری ندارند.
 -8درج شماره دانشجویی و شماره همراه و کد رهگیری در پشت مدارک تحویلی به امور دانشجویی دانشکده الزامی است.
 -5ثبت صحیح شماره حساب بانک تجارت خود دانشجو و کد و نام شعبه حساب در مرحله درخواست وام الزامی است( .در
صورت صحیح نبودن شماره حساب و یا درج شماره حساب والدین و دوستان ،وام درخواستی لغو خواهد شد).
 -11اسکن خوانا و صحیح مدارک درخواستی بایستی کمتر از  211kbو بیشتر از  51kbدر سایت سماد باشد( .درصورت
اسکن نمودن تصاویر متفرقه به غیر از مدرک درخواستی وام لغو خواهد شد).
 -11به دانشجویان شاغل و بورسیه وام تعلق نمی گیرد.
 -12تسویه حساب و یا عدم اقساط معوقه وجریمه دیرکرد اقساط در مقطع قبلی (جهت اطالع از وضعیت مقطع قبلی به
پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس  bp.swf.irمراجعه نمایید).
 -13تحویل سند تعهد محضری وثبت شماره حساب تنها برای یک بار و در اولین تقاضای تسهیالت الزامی بوده وتا پایان
تحصیالت دیگرنیازی به ارئه آنها نمی باشد.
 -14دانشجویان شبانه فقط می توانند وام شهریه و وام حج و عتبات عالیات تقاضا نمایند.
نکته مهم  :1دانشجو موظف است اطالعات درخواستی را به صورت صحیح تکمیل نماید وچنانچه خالف آن ثابت شود
دانشجو می بایست کلیه وامهای در یافتی را بالفاصله و بطور یکجا بر اساس مقررات بازپرداخت نماید
نکته مهم  :2در صورت داشتن سندتعهد محضری با ضامن معتبر کلیه وامهای صندوق رفاه دانشجویان در زمان تسویه
حساب تا  5ماه بعد از تاریخ فارغ التحصیلی  ،به صورت  61ماهه اقساط بندی می شود ،به جز وام ودیعه مسکن متأهلی که
اقساط بندی نشده و قبل از تسویه حساب یکجا اخذ می گردد.

اداره رفاه دانشجویان

