
 0410-0412 اولسال نیماطالعیه وام          

 

 ًشاًی بِ رفاُ صٌدٍق داًشجَیی پَرتالبا هراجعِ بِ  تَاًٌدهی داًشجَیی ّایٍام هتقاضی بضاعتِ کنٍ  هستعد داًشجَیاى

http://bp.swf.ir  ًوایٌد اقدام ٍام تحصیلی، شْریِ ٍ هسکي هتآّلی ًام ثبت بِ ًسبت 16/09/1401 تاریختا. 

 :مهم هایتوصیه

 وشاوی بٍ رفاٌ صىذيق پًرتال در بایستمی حتماً يام اوًاع درخًاست ثبت bp.swf.ir تاییذ امىان ػىًان َیچ بٍ صًرت ایهغیز در ،گیزد اوجام 

 .وذارد يجًد داوشگاٌ طزف اس يام

 ًَوایذ ًام ثبت داًشجَیی پَرتال در ظْر بعذ 61 الی صبح 8 ساعت از فٌی ّای هحذٍدیت بِ تَجِ با بایست هی داًشج. 

 بزای داوشجًیاوی وٍ فزم جذیذ سىذ محضزی ) است الساهی یکبار برایداًشگاُ  رفاُ ادارُ بِ هحضری تعْذ اصل تحَیل ّا ٍام کلیِ دریافت برای

 .(باشذَستىذ بٍ پیًست می بار متماضی يامبزای ايلیه 

 باشذهی 16/09/1401لغایت  21/08/1401از تاریخ  "ٍام ضرٍری"ًام زهاى ثبت. 

 است الشامی داوشگاٌ آمًسشی ممزرات ي ضًابط مطابك آمًسشی ياحذَای تؼذاد حذالل در داوشجً وام ثبت. 

 گزفت خًاَذ اوجام مؼذل احتساب بذين تحصیل، ايل ویمسال در جذیذ يريدی داوشجًی بٍ يام اختصاص. 

 است پذیز امىان مبذاء داوشگاٌ اس صزفا مُمان داوشجًیان بزای يام دریافت امىان. 

 شُزیٍ بذَی اس بخشی تأمیه بابت داوشگاٌ حساب شمارٌ بٍ شُزیٍ يام. داروذ را شُزیٍ يام دریافت امىان صزفاً (شباوٍ) ديم وًبت داوشجًیان 

 .گزدد می ثبت داوشجً پزيوذٌ در يی بذَی ػىًان بٍ ي ياریش متماضی داوشجًی

 گیزدتؼلك ومی( شباوٍ)ديم جًیان وًبت يام ضزيری بٍ داوش. 

 ٍالشامیداوشگاٌ بٍ ادارٌ رفاٌ   تأییذ مًرد باوه در ،داًشجَ ًام بِ باًکی شبای ٍتجارت  حساب شوارُ ارائٍ َا يام اس مىذی بُزٌ مىظًر ب 

 .است

 مشمًل ي باشىذمی شاغل غیزديلتی ي ديلتی وُادَای ي َا دستگاٌ در يلت تمام اشتغال یا لزاردادی پیماوی، رسمی، صًرت بٍ وٍ داوشجًیاوی 

 .وذاروذ را صىذيق اس يام دریافت امىان اوذ،شذٌ سىًات ي مستمز اجباری بیمٍ

 ػلمیٍ، حًسٌ طالب شامل. گزدوذ مىذ بُزٌ صىذيق َای يام اس تًاوىذ می باشىذ، می مستمز غیز يلت پارٌ ي اختیاری بیمٍ دارای وٍ داوشجًیاوی 

 آساد، ي مشاغل َاٍحزف ػىًان تحت شذگان بیمٍ التذریس، حك مذرسیه وشًر، بُشیستی ساسمان ي خمیىی امام امذاد ومیتٍ پًشش تحت افزاد

 .دار خاوٍ سوان ي فزما خًیش

 مىذرج َایشیًٌ وامٍ با مطابك) کشَر بْسیستی سازهاى ٍ( رُ) خویٌی اهام اهذاد کویتِ پًشش تحت داوشجًیان بٍ شُزیٍ يام پزداخت 

 سًی اس آوان اسامی وٍ) داوشجًیان تًسط تماضا ثبت اس پس پًرتال داوشجًیی طزیك اس صزفاً( َابخشىامٍ گشیىٍ صىذيق، سایت اصلی صفحٍ در

-می اوجام ،"بُشیستی ي امذاد ومیتٍ پًشش تحت داوشجًیان شُزیٍ" گشیىٍ در( است شذٌ بارگذاری ساماوٍ در لبالً ي شذٌ مؼزفی وُاد دي آن

 .شًد

 ي پیًستٍ وارشىاسی تحصیلی، ویمسال 4 واپیًستٍ ارشذ وارشىاسی ي واپیًستٍ وارشىاسی وارداوی، مماطغ در داوشجًیان يام دریافت ديرٌ پایان 

 ویمسال21 پیًستٍ دوتزی ي تحصیلی ویمسال 21 ای حزفٍ دوتزی ي پیًستٍ ارشذ وارشىاسی تحصیلی، ویمسال 8 واپیًستٍ تخصصی دوتزی

 .است يام دریافت ديرٌ پایان اس پس ماٌ 9 تا حذاوثز آمًختگان داوش اس دستٍ ایه يام باسپزداخت سمان .است تحصیلی



 ارائٍ تؼُذ سىذ ي بًدٌ بُزمىذ داوشجًیی صىذيق َایيام خذمات اس وٍ تحصیلی مماطغ تمامی در مالبل ي 99 تحصیلی سال يريدی داوشجًیان 

 پزداخت وامٍ آییه در مًجًد جذیذ داوشجًیی تؼُذوامٍ سىذ ارائٍ ویاس بٍ تسًیٍ، سمان تا آوان تحصیلی مذرن اصل تحًیل ػذم بٍ تًجٍ با اوذ،ومًدٌ

 .ًذارًذ فؼلی تحصیلی ممطغ در َايام باسپزداخت ي

 

 : بار متقاضی وام دانشجویی هستندتذکزات مهم بزای دانشجویانی که بزای اولین

 دارًذ ٍام تقاضاي اٍلیي باربزاي  کِ گذضتِ ّايسال ٍرٍدي داًطجَیاى ٍ 1401 تحصیلی سال جذیـذ ٍرٍدي داًطجَیاى 

 .ٍام دارًذ دریافت اهکاى( فایل پیَست) جذیذ سٌذتعْذ ارائِ با صزفاً اًذ،ًٌوَدُ ارائِ تعْذ سٌذ تاکٌَى ٍ

 ِجاري تحصیلی سالًین ضاهٌیي در حقَق اس کسز گَاّی اخذ داًطجَیاى با هساعذت بزاي ٍ کزًٍا بیواري ضیَع ٍضعیت تذاٍم دلیل ب 

 .باضذًوی الشاهی

 هحضزي تعْذًاهِ دریافت جْت ًیاس هَرد هذارک: 

 رسوی اسٌاد دفتزخاًِ در آى داضتي ّوزاُ بِ ٍ پیَست فایل در هحضزي تعْذًاهِ ٍتکویل پزیٌت •

 اس کار سابقِ سال ۰ حذاقل با قزاردادي ضاهي ًفز یک هعزفی ریال، 1۰0/000/000 هبلغ سقف تا داًطجَیی ّاي ٍام دریافت بزاي •

 .ضزایط ٍاجذ ضاهٌیي بیي

 ضاهي ًفز دٍ ٍیا پیواًی یا رسوی ضاهي ًفز یک هعزفی ریال، ۰00/000/000هبلغ سقف تا داًطجَیی ّاي ٍام دریافت بزاي •

 .ضزیط ٍاجذ ضاهٌیي بیي اس کار سابقِ سال ۰ حذاقل با قزاردادي

 اس صزفا( قبلی ضاهٌیي بز عالٍُ) دیگز ضاهي ًفز یک هعزفی ریال، ۰00/000/000 هبلغ اس بیص داًطجَیی ّاي ٍام دریافت بزاي •

 .ضزایط ٍاجذ پیواًی ٍ رسوی کارکٌاى هیاى

 

 ضاهٌیي ًیاس هَرد هذارک: 

 .داًطگاُ رفاُ ادارُ بِ هزبَطِ، دستگاُ اهضاء ٍ تأییذ هْز داراي يسالِ یک قزارداد یا ٍ( ضاهٌیي) ضاهي استخذاهی حکن آخزیي ارائِ •

 (ضاهٌیي) ضاهي کارگشیٌی حکن •

 (ضاهٌیي) ضاهي ٍ داًطجَ کاهل آدرس ارائِ ٍ رسوی اسٌاد دفتزخاًِ بِ( ضاهٌیي) ضاهي ٍ داًطجَ هزاجعِ •

 (رٍساًِ داًطجَیاى هختص)داًطجَ ًام بِ تجارت باًک حساب افتتاح •

 ضزایط ٍاجذ ضاهٌیي ضزایط: 

 ضٌاسِ داراي ٍ کار سابقِ سال ۰ حذاقل با ّا دستگاُ آى قزاردادي کارکٌاى ّوچٌیي ٍ اجزایی ّاي دستگاُ پیواًی ٍ رسوی کارکٌاى •

 .کارهٌذي

 .پشضکی آهَسش ٍ درهاى بْذاضت، ٍ فٌاٍري ٍ تحقیقات علَم، ّاي خاًِ ٍسارت علوی ّیأت اعضاي •

 .کار سابقِ سال ۰ حذاقل با داًطگاُ آى قزاردادي ٍ رسوی کارکٌاى ّوچٌیي ٍ اسالهی آساد داًطگاُ رسوی علوی ّیأت اعضاي •

 .کارهٌذي ضٌاسِ داراي ٍ کار سابقِ سال ۰ حذاقل با قَُ آى قزاردادي کارکٌاى ّوچٌیي ٍ هقٌٌِ قَُ پیواًی ٍ رسوی کارکٌاى •

 با قَُ آى قزاردادي کارکٌاى ّوچٌیي ٍ قَُ آى کارآهَساى استثٌاي بِ قضاییِ قَُ قضایی پایِ دارًذگاى ٍ پیواًی رسوی، کارکٌاى •

 .کارهٌذي ضٌاسِ داراي ٍ کار سابقِ سال ۰حذاقل

 بِ فعالیت پزٍاًِ ضذُ اصل با بزابز کپی ارائِ)کطَر اهالک ٍ اسٌاد ثبت ساسهاى اس هجَس داراي طالق ٍ اسدٍاج رسوی، اسٌاد سزدفتزاى •

 (.ضواًت گَاّی ّوزاُ



 .هسلح ًیزٍّاي استخذاهی کارکٌاى •

 .اجتواعی تأهیي بگیزاى هستوزي ٍ لطگزي ٍ کطَري باسًطستگاى •

 .ایثارگزاى اهَر ٍ ضْیذ بٌیاد اس هشایا ٍ حقَق دریافت هطوَلیي •

 .کار سابقِ سال ۰ حذاقل با ّا باًک دائن قزارداد کارکٌاى •

 .صٌذٍق با ضذُ هٌعقذ ًاهِ تفاّن اساس بز ًْاد آى پَضص تحت هذدجَیاى ضواًت جْت( رُ) خویٌی اهام اهذاد کویتِ •

 :سند تعهد نامه دانشجویی                 

  الزم است سٌذ تعْذ ًاهِ داًشجَیی هطابق با پیش ًَیس اعالم شذُ از سَی صٌذٍق در یکی از دفاتر اسٌاد رسوی بِ طَر دقیق

 .تٌظین گرددبایذ برای دریافت ٍام سٌذ هجذد  ،بذیْی است در صَرت عذم هطابقت .ٍ خَاًا تٌظین شَد ٍ بِ ثبت برسذ

 هتعْذ لِ ایي سٌذ صرفا صٌذٍق رفاُ داًشجَیاى ٍزارت علَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍری بَدُ ٍ هشخصات آى قابل تغییر ًیست. 

 :میبدبه اداره رفاه دانشگاه  تحویل بزای السممدارک 

  تٌظیوی بِ ٍسیلِ یکی از دفاتر اسٌاد رسوی کشَراصل سٌذ تعْذ ًاهِ داًشجَیی. 

 ِپرٍاًِ فعالیت ضاهي کپی برابر اصل هجَز ب. 

  برای داًشجَیاى تحت پَشش آى ًْاد بی ضواًت از کویتِ اهذاد اهام خویٌیگَاّی کت. 

 ضاهي تصَیر آخریي حکن استخذاهی. 

 

 :متعهد له
 فٌاٍریصٌدٍق رفاُ داًشجَیاى ٍزارت علَم ،تحقیقات ٍ : ًام 

 14003141043: شٌاسِ هلی

 021-89376000: شوارُ تلفي ثابت

 15شوارُ  -کَچِ شْید صاًعی -ًرسیدُ بِ چْار راُ جْاى کَدک-خیاباى آفریقا –تْراى : ًشاًی 

 1969957413 :کد پستی

 

 

 

 

 

 

 

 هدیریت اهَر داًشجَیی داًشگاُ هیبد     

 :تذکزمهم

آقای )هیبذ داًشگاُ کلیِ هذارک هربَط بِ درخَاست ٍام بایذ بِ ادارُ رفاُ  ،جْت ًْایی شذى درخَاست ٍام

 . تحَیل دادُ شَد(دختعظیوی


