دانشجوی گرامی :
 عنوان نامه کسر از حقوق فقط باید بنیاد علوی نوشته شود . حتماً اصل نامه کسر از حقوق به اداره رفاه ارائه شود  ،در صورت ارائه کپی یا اسکن نامه وام شما حذف خواهد گردید . حتی االمکان مبلغ وام در نامه کسر از حقوق نوشته نشود تا نامه کل مقطع دانشجو را پوشش دهد در صورت نوشته شدن مبلغ وام در نامه با احتسابترم های باقی مانده مبلغ در نامه کسر از حقوق نوشته شود .
 فرم درخواست وام توسط آموزش دانشگاه یا دانشکده تأیید گردد . کپی آخرین حکم کارگزینی ضامن به اداره رفاه ارائه شود . دانشجویانی که جهت دریافت وام دارای سهمیه بسیجی فعال  ،ایثارگران و  ...می باشند کپی مدارک را به اداره رفاه و خدمات دانشجویان ارائهدهند .
 در صورتی که متاهلین کپی شناسنامه به اداره رفاه و خدمات دانشجویی ارائه نداده اند جهت بهره مندی از وام متاهلی کپی صفحه اول و دومشناسنامه خود را ارائه دهند .
 در صورتی که معدل ثبت شده در ثبت نام اینترنتی با معدل تایید شده توسط آموزش مغایرت داشته باشد وام دانشجو حذف خواهد شد . -تمامی آیتم های فرم درخواست وام تکمیل شده و توسط دانشجو امضا گردد  ،در غیر اینصورت وام دانشجو حذف خواهد شد .

دانشجوی گرامی :
 عنوان نامه کسر از حقوق فقط باید بنیاد علوی نوشته شود . حتماً اصل نامه کسر از حقوق به اداره رفاه ارائه شود  ،در صورت ارائه کپی یا اسکن نامه وام شما حذف خواهد گردید . حتی االمکان مبلغ وام در نامه کسر از حقوق نوشته نشود تا نامه کل مقطع دانشجو را پوشش دهد در صورت نوشته شدن مبلغ وام در نامه با احتسابترم های باقی مانده مبلغ در نامه کسر از حقوق نوشته شود .
 فرم درخواست وام توسط آموزش دانشگاه یا دانشکده تأیید گردد . ارائه کپی آخرین حکم کارگزینی ضامن . دانشجویانی که جهت دریافت وام دارای سهمیه بسیجی فعال  ،ایثارگران و  ...می باشند کپی مدارک را به اداره رفاه و خدمات دانشجویان ارائهدهند .
 در صورتی که متاهلین کپی شناسنامه به اداره رفاه و خدمات دانشجویی ارائه نداده اند جهت بهره مندی از وام متاهلی کپی صفحه اول و دومشناسنامه خود را ارائه دهند .
 در صورتی که معدل ثبت شده در ثبت نام اینترنتی با معدل تایید شده توسط آموزش مغایرت داشته باشد وام دانشجو حذف خواهد شد . -تمامی آیتم های فرم درخواست وام تکمیل شده و توسط دانشجو امضا گردد  ،در غیر اینصورت وام دانشجو حذف خواهد شد .

اطالعیه وام تحصیلی بنیاد علوی
بدینوسیله به اطالع دانشجویان عزیز دانشگاه ( به غیر از دوره های کاردانی و دانشجویان شهریه پرداز ) می رساند  ،موسسه بنیاد علوی با همکاری صنندوق
رفاه دانشجویان  ،اقدام به ارائه تسهیالت رفاهی در قالب وام تحصیلی برای دانشجویان دانشگاه نموده  ،لذا دانشجویانی که حائز یکی از شرایط ذینل باشنند ،
می توانند از روز سه شنبه مورخ  59/8/4لغایت جمعه  59/8/44با مراجعه به سایت  portal.srd.irو انتخاب دانشگاه ارومیه و ثبت شماره دانشجویی به
عنوان کاربر و کد ملی ب عنوان رمز عبور نسبت به ثبت نام اولیه اقدام و سپس جهت تکمیل مراحل ثبت نام به صورت حضوری بنه اداره رفناه و خندمات
دانشجویی معاونت فرهنگی و امور دانشجویی مراجعه نمایند .

* شرایط دانشجویان متقاضی وام :
الف) -1نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی بین المللی و دانشگاههای کشور  -2بسیجی فعال  -3رزمنده  -4جانباز ( حداقل ) %05
 -0آزاده  -6همسر و فرزند شهید  ،آزاده  ،جانباز باالی %05
ب) باال بودن ضریب محرومیت محل سکونت دائم دانشجو ( ضریب محرومیت  0به باال )  ،میزان ضریب محرومیت پس از ثبت نام
وام دانشجو در زمان بررسی درخواستها به صورت خودکار از طریق سیستم نرم افزاری تعیین می گردد .
ج) معدل باالی  44در مقاطع کارشناسی  ،کارشناسی ارشد  ،دکتری حرفه ای  ( ،دانشجویان دکترای تخصصی و  PHDشرط معدل
ندارند ) .
* مدارک الزم برای اخذ وام :
 -1معرفی یک نفر ضامن کارمند ( رسمی – پیمانی – قراردادی ) با ارائه گواهی کسر از حقوق از سازمان مربوطه به اداره رفاه و
خدمات دانشجویی و کپی آخرین حکم کارگزینی ضامن .
 -2داشتن شماره حساب بانکی در بانک تجارت شعبه پاسداران ارومیه ( شعبه معرفی شده از سوی معاونت فرهنگی و دانشجویی )
 -3تکمیل برگ درخواست وام در اداره رفاه و خدمات دانشجویی
 -4دانشجویان متأهل می توانند با ارائه یک برگ کپی صفحه اول و دوم شناسنامه از وام متأهلی بهره مند شوند .
* ضمناً آخرین مهلت تحویل مدارک تا روز چهارشنبه مورخه  59/8/45می باشد .

* مبلغ وام :
 -دانشجویان مجرد هر ترم  6/000/000/-ریال

 دانشجویان متأهل هر ترم  8/000/000/-ریالاداره رفاه و خدمات دانشجویی
معاونت فرهنگی و امور دانشجویی
4359/8/3

تمدید اطالعیه وام تحصیلی بنیاد علوی
پیرو اطالعیه مورخ  44/15/10ثبت نام وام تحصیلی بنیاد علوی  ،بدینوسیله به اطالع دانشجویان عزیز دانشگاه ( به غیر از دوره های کاردانی و دانشنجویان
شهریه پرداز ) می رساند  ،موسسه بنیاد علوی با همکاری صندوق رفاه دانشجویان  ،اقدام به ارائه تسههیالت رفهاهی در قالنب وام تحصنیلی بهرای دانشهجویان
دانشگاه نموده  ،لذا دانشجویانی که حائز یکی از شرایط ذیل باشند  ،می تواننهد از روز شنبه مورخ  54/40/66لغایت جمعه  54/44/6با مراجعنه بنه سنایت
 portal.srd.irو انتخاب دانشگاه ارومیه و ثبت شماره دانشجویی ب عنوان کاربر و کد ملی ب عنوان رمز عبور نسبت به ثبت ننام اولینه اقهدام و سهپس
جهت تکمیل مراحل ثبت نام به صورت حضوری به اداره رفاه و خدمات دانشجویی معاونت فرهنگی و امور دانشجویی مراجعه نمایند .

* شرایط دانشجویان متقاضی وام :
الف) -1نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی بین المللی و دانشگاههای کشور  -2بسیجی فعال -3رزمنده  -4جانباز ( حداقل
 -0 ) %05آزاده  -6همسر و فرزند شهید  ،آزاده  ،جانباز باالی %05
ب) باال بودن ضریب محرومیت محل سکونت دائم دانشجو ( ضریب محرومیت  0به باال )  ،میزان ضریب محرومیت پس
از ثبت نام وام دانشجو در زمان بررسی درخواستها به صورت خودکار از طریق سیستم نرم افزاری تعیین می گردد .
ج) معدل باالی  44در مقاطع کارشناسی  ،کارشناسی ارشد  ،دکتری حرفه ای  ( ،دانشجویان دکترای تخصصی و PHD
شرط معدل ندارند ) .
* مدارک الزم برای اخذ وام :
 -1معرفی یک نفر ضامن کارمند ( رسمی – پیمانی – قراردادی ) با ارائه گواهی کسر از حقوق از سازمان مربوطه به
اداره رفاه و خدمات دانشجویی
 -2افتتاح حساب بانکی در یکی از شعب بانک سینا و اعالم شماره حساب به اداره رفاه و خدمات دانشجویی
 -3تکمیل برگ درخواست وام در اداره رفاه و خدمات دانشجویی

* مبلغ وام :
 -دانشجویان مجرد هر ترم  6/900/000/-ریال

 -دانشجویان متأهل هر ترم  4/000/000/-ریال

اداره رفاه و خدمات دانشجویی
معاونت فرهنگی و امور دانشجویی
4354/40/66

اطالعیه وام تحصیلی بنیاد علوی
بدینوسیله به اطالع دانشجویان عزیز دانشگاه ( به غیر از دوره های کاردانی و دانشجویان شهریه پرداز ) می رساند  ،موسسه بنیاد علوی با همکاری صنندوق
رفاه دانشجویان  ،اقدام به ارائه تسهیالت رفاهی در قالب وام تحصیلی برای دانشجویان دانشگاه نموده  ،لذا دانشجویانی که حائز یکی از شرایط ذینل باشنند ،
می توانند از روز چهارشنبه مورخ  54/40/46لغایت شنبه  54/40/66با مراجعه به سایت  portal.srd.irو انتخاب دانشگاه ارومیه و ثبت شماره دانشهجویی
ب عنوان کاربر و کد ملی ب عنوان رمز عبور نسبت به ثبت نام اولیه اقدام و سپس جههت تکمیل مراحل ثبت نام به صورت حضوری به اداره رفاه و خندمات
دانشجویی معاونت فرهنگی و امور دانشجویی مراجعه نمایند .

* شرایط دانشجویان متقاضی وام :
الف) -1نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی بین المللی و دانشگاههای کشور  -2بسیجی فعال -3رزمنده  -4جانباز ( حداقل
 -0 ) %05آزاده  -6همسر و فرزند شهید  ،آزاده  ،جانباز باالی %05
ب) باال بودن ضریب محرومیت محل سکونت دائم دانشجو ( ضریب محرومیت  0به باال )  ،میزان ضریب محرومیت پس
از ثبت نام وام دانشجو در زمان بررسی درخواستها به صورت خودکار از طریق سیستم نرم افزاری تعیین می گردد .
ج) معدل باالی  44در مقاطع کارشناسی  ،کارشناسی ارشد  ،دکتری حرفه ای  ( ،دانشجویان دکترای تخصصی و PHD
شرط معدل ندارند ) .
* مدارک الزم برای اخذ وام :
 -1معرفی یک نفر ضامن کارمند ( رسمی – پیمانی – قراردادی ) با ارائه گواهی کسر از حقوق از سازمان مربوطه به
اداره رفاه و خدمات دانشجویی
 -2افتتاح حساب بانکی در یکی از شعب بانک سینا و اعالم شماره حساب به اداره رفاه و خدمات دانشجویی
 -3تکمیل برگ درخواست وام در اداره رفاه و خدمات دانشجویی

* مبلغ وام :
 -دانشجویان مجرد هر ترم  6/900/000/-ریال

 -دانشجویان متأهل هر ترم  4/000/000/-ریال

اداره رفاه و خدمات دانشجویی
معاونت فرهنگی و امور دانشجویی
4354/40/49

