بازپرداخت تسهیالت وام دانشجویی
 - 1بْزُ هٌذاى اس هشایای صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى هلشم هی باشٌذ جْت ٍضعیت تحصیلی (فزاؼت ،اًصزاف ،تزن ٍ یا
اخزاج اس تحصیل) طبك همزرات صٌذٍق ًسبت بِ باسپزداخت ٍام ّای دریافتی الذام ًوایٌذ.
 - 2تاریخ سزرسیذ الساط بزای داًشجَیاى فارغ التحصیل  9هاُ پس اس فزاؼت اس تحصیل (هذت خذهت ًظام ٍظیفِ بِ
سهاى هذوَر اضافِ هی شَد) در صَرتی وِ داًش آهَختِ پس اس هذت سهاى  9هاُ جْت تعییي تىلیف بذّی هزاجعِ
ًٌوایٌذ هشوَل جزیوِ دیزوزد ٍ پیگیزی لاًًَی هی گزدد.
 - 3داًشجَیاى اًصزافی ،تارن تحصیل ،اخزاجی هلشم بِ باسپزداخت ول بذّی ٍاهْای دریافتی بِ صَرت یىجا هی باشٌذ.
تبصزُ ( :)1بذّی دٍراى تحصیل داًش آهَختگاى فَت شذُ ،جاًباس ،اس وارافتادُ ولی ٍ شْذا بجش هَارد ؼیز لابل
تمسیط ٍ با رعایت لَاًیي ٍ همزرات صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى بخشَدُ هی شَد.
تبصزُ ( :)2آى دستِ اس داًشجَیاى بْزُ هٌذ اس صٌذٍق وِ اس اعشام بِ خذهت ًظام ٍظیفِ استٌىاف ٍرسیذُ ٍ یا دارای
تاخیز ؼیزلاًًَی در اعشام هی باشٌذ ،هَظفٌذ حذاوثز  9هاُ پس اس فزاؼت اس تحصیل ًسبت بِ تعییي تىلیف بذّی
خَد الذام ًوایٌذ ،در ؼیز ایي صَرت هشوَل جزیوِ دیزوزد ٍ پیگیزی ّای لاًًَی هی گزدًذ.
 - 4هبػ  %11اس ول بذّی در ٌّگام فزاؼت اس تحصیل ٍ صذٍر دفتزچِ الساط بایستی یىجا تَسط داًش آهَختِ اس
طزیك پزتال داًشجَیی صٌذٍق ٍاریش گزدد.

تبصزُ :بذّىاراى در صَرت عذم باسپزداخت بِ هَلع الساط ،در صَرتی وِ بیش اس  9لسط هتَالی یا  12لسط
هتٌاٍب در پزداخت الساط بذّی خَد تاخیز ًوایٌذ بذّی آًاى بِ دیي حال تبذیل خَاّذ شذ.
 - 5بذّىاراى دارای دفتزچِ الساط هی بایست در سز رسیذ ّز یه اس الساط اس طزیك پزتال داًشجَیی سایت صٌذٍق
رفاُ داًشجَیاى با آدرس ً http://bp.swf.irسبت بِ باسپزداخت خَد با شوارُ هشتزی لیذ شذُ الذام ًوایٌذ.
 - 6صذٍر ٍ ارسال ّزگًَِ تاییذیِ تحصیلی ٍ ّوچٌیي هعزفی بِ حَسُ ًظام ٍظیفِ هٌَط بِ صذٍر دفتزچِ الساط
هی باشذ ٍ تسلین اصل هذرن ٍ یا ارسال ریش ًوزات پس اس استزداد ول بذّی در آى همطع تحصیلی هی باشذ.
 - 7باسپزداخت ٍام شْزیِ داًشجَیی طبك همزرات با وارهشد  %4هحاسبِ هی گزدد.
(کارمزد :طَل دٍرُ دریافت ٍام آى دستِ اس داًش آهَختگاًی وِ بذّی خَد را حذاوثز تا 3هاُ بعذ اس فارغ التحصیلی
ٍ لبل اس صذٍر دفتزچِ الساط بِ صَرت یىجا باسپزداخت ًوایٌذ صفز ریال هحاسبِ هی شَد).
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