
 

 

 

 بسمه تعالی

تاریخ  47831/471پیرو بخشنامه شماره  فطر، سعید عید رسیدن فرا مناسبت به تبریک و عبادات و طاعات قبولی آرزوي ضمن         

 رساند می استحضار به  4111-4799 تحصیلی سال دوم دانشجویی در نیمسال هاي وام ثبت زمانبندي جدول اعالم درخصوص 41/44/99

 آموزش مراکز و دانشگاهها از بسیاري حضوري آموزش   تعطیلی خصوص در کرونا مقابله با ملی ستاد هاي دستورالعمل گرفتن نظر در با

بیماري  شیوع تشدید از ناشی شرایط در کار محل در دانشگاهی همکاران حداقلی حضور همچنین و دانشجویان حضور عدم و کشور عالی

 ثبت مهلت ، رفاه دانشجویان صندوق هاي حمایت از آنان حداکثري مندي بهره و دانشجویان از بیشتر حمایت راستاي در نیز و کرونا

مهلت دانشجویان متقاضی می بایست  مجدد تمدید امکان عدم با توجه به لذا .می شود تمدید 91/9044041 تاریخ تا دانشجویی وامهاي

بدیهی  .اقدام نمایند   91/30/9033تاریخ   خود برای ثبت تقاضای  http://bp.swf.irبه آدرس  سامانه دانشجویی )پرتال( صندوقبا مراجعه به 

 ست اولویت اعطاي وام براي دانشجویانی ست که سریعتر اقدام می کنند.
ریق از ط دانشجویان متقاضی وام می بایست پس از ثبت نام مدارک، موردنیاز ) متناسب با وام درخواستی( را به اداره رفاه دانشجویان دانشگاه یزد،     

 ارسال نمایند. پست پیشتاز

 51918-109آدرس پستی : دانشگاه یزد ، بلوار دانشگاه ، صندوق پستی 

 درج شود. "نام کارشناس مربوطه "و در ادامه آن "اه برسد به اداره رف"بر روي بسته پستی 

 توجه : 

شرایط ، ضوابط و گزیده اي از نکات و راهنمایی هاي مورد نیاز در زمینه :  دانشگاه ،ا توجه به تعطیلی آموزش حضوري ب       

معرفی انواع وام و شرایط ، چگونگی پرداخت و بازپرداخت وام ها و همچنین مقررات مرتبط با نحوه ثبت نام وام هاي دانشجویی 

به پیوست ارائه می  فایل هاي اینفوگافیک ) تصاویر اطالع رسان(در قالب پرسش و پاسخ ها ي متداول و گزیده اي از آنها 

 نمایند.مطالعه کامل مقررات و ضوابط ، اقدام با شود. انتظار می رود دانشجویان محترم 
 

 توجه :  

مشمول دریافت وام ودیعه مسکن و بهره مندي حداکثري آنان از این وام و کاهش حمایت بیشتر از دانشجویان به منظور        

وام ودیعه مسکن متأهلی از طریق صندوق رفاه پرداخت مشکالت ناشی از مراجعه به بانک و معرفی ضامن ، در نیمسال جاري نیز 

 خواهد شد.
 

محترم می توانند در صورت لزوم جهت کسب اطالعات ضروري و رفع ابهام احتمالی با کارشناسان رفاه دانشجویی دانشجویان        

 دانشگاه ، طبق جدول زیر تماس حاصل نمایند:

 تلفن تماس کارشناس دانشجویان به تفکیک رشته واحد

 
 

 اداره رفاه

 74373244 آقاي عباسی دانشجویان رشته هاي منابع طبیعی، هنر و معماري

 74377378 آقاي صفار دانشجویان رشته هاي علوم انسانی و علوم پایه

 74373218 آقاي دهقان دانشجویان رشته هاي فنی و مهندسی

 تذکر : دانشجویان پردیس مهریز متناسب با نوع رشته ، در جدول باال قرار می گیرند.

 

 با آرزوي سالمتی و بهروزي

 امور دانشجوئی مدیریت                                                                                             

 0911-0011وام دانشجوئی رد نیمسال دوم  تمدید مهلت ثبت انم اطالعیه 


