
 اداره رفاه دانشجویان 4اطالعیه شماره 

   ( تحصیلي و ضروري دانشجویان ممتاز و نمونه )وام استعداد درخشان 

به منظور كمك به تامين بخشي از هزينه هاي تحصيلي و امور معيشتي دانشجويان استعداد درخشان، اين دستور العمل به  

به تصويب هيات امنا صندوق رفاه  ١٨/٣/٩٥شرح ذيل جايگزين كليه دستورالعمل ها و آيين نامه هاي قبلي شده و در تاريخ 

 .انشگاهها و موسسات آموزش عالي، موسسه ناميده مي شودرسيده است در اين دستورالعمل براي اختصار د

  : مشمولین   

برگزيدگان المپيادهاي علمي دانش -   2 پنج گانه آزمون سراسري با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور .  گروه هاي  -1

دانشجوي نمونه مطابق مفاد ماده يك آيين نامه انتخاب دانشجوي نمونه -4.  برگزيدگان جشنواره خوارزمي – 3كشور  آموزي

آيين نامه مذكور توسط كميته منتخب وزارت متبوع انتخاب و  ٥وزير علوم ، تحقيقات و فناوري و طبق ماده  ٦/٨/٨٣ مصوب

تاييديه و معرفي ، نشجويانوام تحصيلي و ضروري حداكثر تا دوبرابر سقف مجاز به تشخيص رئيس صندوق رفاه دا .معرفي شود

تاييديه سازمان  .تاييديه وزارت آموزش و پرورش، تاييديه دفتر استعداد درخشان دانشگاه  .نامه سازمان سنجش آموزش كشور

 . پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

رشته براي دانشجويان  1٧داشتن معدل   .وات دانشجويان گذشته باشد تحصيلي از سن سالنيمدو حداقل  :شرایط مشمولین

                              .ضروري است در زمان ارائه درخواست وامرشته علوم انساني براي دانشجويان  1٨و معدل فني و مهندسي و تجربي 

ارائه كپي  ( دولت پيماني –كارمند رسمي  )معتبراصل سند محضري باضامن   ،كپي كارت ملي و شناسنامه  الزم :مدارك 

 شماره حساب ، همراه اصل سند ضروري است فرم تعهد محضري در پورتال دانشگاه تعبيه شده است آخرين حكم كارگزيني به

سنجش و تاييديه و معرفي نامه سازمان )ارائه مستندات و مدارك ويژه  -ارائه كپي كارت دانشجويي معتبر   ، بانك تجارت

  .مي باشد ٣0/١١/٩٨لغايت  ١٥/١١/١٣٩٨از تاريخ  تحويل مدارك و مستنداتو  زمان ثبت نام   )٠٠٠

گيرد و كليه مدارك  طبق قوانين و مقررات صندوق رفاه براي يك نوبت انجام ميتسهيالت مندي از اين نوع  بهره تذكرمهم:  

علوم بصورت ويژه پرداخت در غير اينصورت بصورت وام عادي لحاظ اخذ شده پس از تاييد صندوق رفاه دانشجويان وزارت 

 .گرددمي

 . مي گيردانجام   bp.swf.ir    ثبت نام وام از طريق سايت صندوق رفاه دانشجويان به نشاني یادآوري: 
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