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مجموعه معاونت فرهنگی و دانشجویی ضمن تبریک قبولی شما در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک
تهران) به عنوان مادر دانشگاههای صنعتی کشور و پیشتاز در توسعه پایدار ،موارد ذیل را جهت اطالع و
اقدام الزم به استحضار میرساند :
 دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیالت خوابگاهی (اطالعیه شماره یک اداره امور خوابگاهها)

مطابق با ثبت نام آموزشی دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی ،ثبت نام خوابگاه نیز در روزهای یکشنبه
و دوشنبه  41و  41شهریور خواهد بود.
 .4اختصاص اسکان بر حسب اولویت بنددی بده دانشدجویان روزانده ویربدومی ویربورسدیه تعلدق ررفتده و
دانشجویان ساکن در استان های تهران و البرز و دانشجویان شبانه فعالً مجاز به اخذ خوابگاه نمیباشند.
 .2عدم مراجعه دانشجو در تاریخ های فوق الذکر به منزله عدم نیاز به خوابگاه بوده و پد

از آن ایدن اداره

هیچ تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.
 .3هر دانشجو می بایست مبلغ  2/100/000ریال (دویست و پنجاه هزار تومان) به عنوان ودیعه سکونت در
خوابگاه به حساب شماره  288440611بانک تجارت به نام صندوق رفداه دانشدجویان واریدز نمدوده و اصدل
فیش واریزی را به اداره امور خوابگاهها تحویل داده و کپی آن را تا پایان تحصیل در نزد خود نگه دارد.
 .1واریز وجه ودیعه الزامی بوده و اختصاص اسکان به ارائه اصل فیش واریزی منوط است .شایان ذکر اسدت
که در محل اداره ،دستگاه کارتخوان متصل به حساب فوق الذکر نیز وجود دارد.
 .1مطابق با ابالغ وزارت علوم ،دانشجویان می بایست با اداره رفاه دانشگاه مقطع قبلی خود تسدویه حسداب
نموده و وضعیت فاز  2صندوق رفاه وزارت علوم برای ایشان در حالت تسویه شده قرار ررفته باشدد در ویدر
این صورت اختصاص خوابگاه به ایشان به هیچ عنوان انجام نخواهد شد.
 .8مطابق با ابالغ وزارت علوم ،دانشجویان محترمی که در مقاطع قبلی به صدندوق رفداه دانشدجویان وزارت
علوم ،بدهی معوق داشته باشند مجاز به اخذ خوابگاه تا زمان تسویه بدهی نمیباشند.
 .7دانشجویان محترم دقت داشته باشند که زمان وارذاری خوابگاه از روز جمعه  51/08/20می باشدد .لدذا
خواهشمند است در روز ثبت نام از همراه آوردن وسایل سکونت اکیداً خودداری فرمایید.

 دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیالت وام (اطالعیه شماره یک اداره رفاه دانشجویان)
به اطالع کلیه دانشجویان محترم روزانه و نوبت دوم میرساند مهلت ثبت نام وامها تا تاریخ  51/08/20با
مراجعه به سایت صندوق رفاه دانشجویان( )bp.swf.irبه صورت زیر امکان پذیر می باشد :
ثبت نام متقاضيان قديمي (دانشجوياني كه قبالً وام دريافت نمودهاند و در فاز  2سيستم جامع صندوق رفاه
دانشجويان داراي پرونده ميباشند) از طريق پورتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان ( )bp.swf.irمطابق
ذيل امكان پذير ميباشد:
 مراجعه به سايت صندوق رفاه دانشجويان ( )bp.swf.irجهت درخواست وام فقط بايد از مرورگر موزيال استفادهكنيد.

 نام كاربري و كلمه عبور  :كد ملي با درج خط تيره(مثال)124-124321-1: مشخصات را تكميل نمائيد. در قسمت درخواست وام  ،وام مورد نظر خود را انتخاب نمائيد .توجه داشته باشيد ثبت نام شما موقت بوده و پسازبررسي كارشناسي اطالعات دانشجو  ،بايد درانتظار پيغام رفع نقص وايراد احتمالي يا تائيد اداره رفاه دانشجويان
باشيد و پس از آن در خواست شما بطورقطعي ثبت خواهد شد.
* متقاضيان جديد كه براي اولين بار درخواست وام مي دهند و دانشجوياني كه قادر به ثبت نام از طريق پورتال
دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان نمي باشند مي بايست جهت ايجاد پرونده ابتدا به اداره رفاه دانشجويان مراجعه
نمايند و سپس از طريق پورتال دانشجويي صندوق رفاه دانشجويان جهت درخواست وام اقدام نمايند.
* دانشجويان متقاضي انواع وام ضروري  ،وام زيارت ،وام ازدواج  ،وديعه مسكن متاهلي و مواردخاص بعد از ثبت نام
درخواست وام درپورتال صندوق رفاه مي بايست با مراجعه به سايت معاونت دانشجويي)) student.aut.ac.ir
– رفاه دانشجويان – فرم هاي اداره رفاه  ،فرم درخواست وام مورد نظر را دورو دريافت و پس از تائيد (مهر و امضا
دانشكده) به همراه مدارك مورد نياز(صفحهي دوم فرم درخواست) تا تاريخ  52/31/43به اداره رفاه دانشجويان
تحويل دهند.
ضمناً توجه و رعايت موارد ذيل به منظور تسهيل و تسريع در امور وامهاا از طارد دانشاجويان متقاضاي وام ال اماي
است.
 -4دانشجوياني كه نسبت به ثبت نام اوليه در پورتال دانشجويي اقدام نمايند در اولويت پرداخت قرار خواهند گرفت.
 -2تحويل سند تعهد محضري (در صورت عدم ارائه) در زمان مقرر ( ) 52/31/43ضروري است.
 -3فتوكپي برابر اصل سند تعهد محضري مقطع قبل(با ضامن معتبر مطابق با شرايط ضامن در نمونه فرم سند تعهد
محضري) ني قابل قبول است(.دانشجويان تحصيالت تكميلي)

 -4تسويه حساب با دانشگاه مقطع قبل و بستن فايل رفاهي متقاضي در فاز  2سيستم جامع صندوق رفاه دانشجويان
توسط اداره رفاه دانشجويان دانشگاه قبلي تا تاريخ  52/31/43ضروري است.
مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام وام هاي ترمی(تحصیلی ،مسكن ،تغذیه  ،شهریه) در صورت عدم ارائه

-1تعهد نامه محضري و كپي آن (روزانه و نوبت دوم)
توجه  :جهت دريافت نمونه فرم سند تعهد محضري به سايت معاونت دانشجويي)– ) student.aut.ac.ir
رفاه دانشجويان – فرم هاي اداره رفاه مراجعه و فرم مورد نظر را دريافت و با مدارك و به همراه ضامن معتبر
(طبق شرايط اعالم شده در نمونه فرم سند تعهد محضري ) به دفاتر اسناد رسمي مراجعه فرمائيد.
-2كپي كارت دانشجويي(روزانه و نوبت دوم)
 -4كپي كارت ملي(روزانه و نوبت دوم)
-3اصل اجاره نامه و كپي آن ( براي دانشجويان متقاضي وام مسكن ترمي روزانهي غيربومي فاقدخوابگاه)
-2كپي از صفحات اصلي و تاهل شناسنامه خود و همسر (دانشجويان مذكر متاهل روزانهي متقاضي وام تحصيلي
متاهلي)
تذكرات مهم:

تذكر :1مي ان وام پرداختي به دانشجويان در هر نيمسال بستگي به مي ان اعتبار تخصيصي صندوق رفاه دانشجويان
وزارت علوم و تعداد متقاضيان دارد( .روزانه و نوبت دوم)

تذكر :2وام شهريه پرداختي دانشجويان نوبت دوم مشمول  %3كارم د ساالنه از زمان دريافت اولين وام
ميباشد.
تذكر :4دانشجويان نوبت دوم شاهد ،فرزند و همسر جانباز  %22به باال ،همسار و فرزناد آزاده و جانبااز
 22درصد به باال كه مشمول پرداخت شهريه نمي باشند (با تائيد اداره شاهد و ايثارگر دانشاگاه) حااي
دريافت تسهيالت وام شهريه نخواهند شد و نمي بايست جهت درخواست وام اقدام نمايند.
تذكر:3در صورت مازاد اعتبار تخصيصي وام شهريه دانشجويان نوبت دوم به دانشجويان مجازي و
پرديس وام تعلق خواهد گرفت.
نکات مهم :

 درج شماره دانشجویی بر روی سند تعهد محضری(روزانه و نوبت دوم) تحویل مدارك حداکثر تا تاریخ  51/08/30به اداره رفاه دانشجویان(روزانه و نوبت دوم) تهیه کپی از سند تعهد محضری ونگهداری آن نزد خود تا زمان تسویه حساب(روزانه و نوبت دوم) افتتاح حساب در بانک تجارت ترجیحاً در بانک تجارت دانشگاه به نام دانشجوی متقاضی (ویژه متقاضیانجدید روزانه)

 تكمیل پرسشنامه سالمت روان (اطالعیه شماره یک مرکز بهداشت ،درمان و امور مشاوره)
نظر به اهمیت تکمیل پرسشنامه سالمت روان برای دانشگاه و وزارت محترم علوم ،تحقیقات و فناوری؛
خواهشمند است از تاریخ  3مهرماه لغایت  30مهرماه همه روزه (شنبه تا چهارشنبه) به رروه مشاوره واقع
در مرکز بهداشت ،درمان و امور مشاوره (جنب دانشگاه مهندسی کامپیوتر ،طبقه اول) مراجعه نمایید.
بدیهی است عدم حضور دانشجو عواقبی در روند تحصیلی آتی وی ایجاد خواهد کرد.
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