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

http://bp.swf.ir  ًوایٌد اقدامٍاجدالشرایط  یاٍّام اًَاع ًام ثبت بِ ًسبت 05/09/1399 تاریختا. 

 :مهم هایتوصیه و تذکزات

 ًطاًی بِ رفاُ صٌذٍق پَرتال در بایست هی حتوا ٍام اًَاع درخَاست ثبت bp.swf.ir تاییذ اهىاى ػٌَاى ّیچ بِ صَرت ایيغیز در گیزد اًجام 

 . ًذارد ٍجَد داًطگاُ عزف اس ٍام

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

 بزای داًطجَیاًی وِ فزم جذیذ سٌذ هحضزی ) است الشاهی یىبار بزایداًشگاُ  رفاُ ادارُ بِ هحضزی تعْذ اصل تحَیل ّا ٍام ولیِ دریافت بزای

 .(باضذبِ پیَست هی ّستٌذ بار هتماضی ٍامبزای اٍلیي 

 است الشاهی داًطگاُ آهَسضی همزرات ٍ ضَابظ هغابك آهَسضی ٍاحذّای تؼذاد حذالل در داًطجَ ًام ثبت. 

 گزفت خَاّذ اًجام هؼذل احتساب بذٍى تحصیل، اٍل ًیوسال در جذیذ ٍرٍدی داًطجَی بِ ٍام اختصاظ. 

 ًَوایذ استفادُ صٌذٍق ّای ٍام اس تحصیلی رضتِ یه در تٌْا همغغ ّز در تَاًذهی داًطج. 

 است پذیز اهىاى هبذاء داًطگاُ اس صزفا هْواى داًطجَیاى بزای ٍام دریافت اهىاى. 

 ضْزیِ بذّی اس بخطی تأهیي بابت داًطگاُ حساب ضوارُ بِ ضْزیِ ٍام. دارًذ را ضْزیِ ٍام دریافت اهىاى صزفاً (ضباًِ) دٍم ًَبت داًطجَیاى 

 .گزدد هی ثبت داًطجَ پزًٍذُ در ٍی بذّی ػٌَاى بِ ٍ ٍاریش هتماضی داًطجَی

 گیزدتؼلك ًوی( ضباًِ)جَیاى ًَبت دٍم ٍام ضزٍری بِ داًط. 

 ِاست بِ ادارُ رفاُ الشاهی  تأییذ هَرد باًه در ،داًشجَ ًام بِ باًىی شبای ٍتجارت  حساب شوارُ ارائِ ّا ٍام اس هٌذی بْزُ هٌظَر ب. 

 هطوَل ٍ باضٌذهی ضاغل غیزدٍلتی ٍ دٍلتی ًْادّای ٍ ّا دستگاُ در ٍلت توام اضتغال یا لزاردادی پیواًی، رسوی، صَرت بِ وِ داًطجَیاًی 

 .ًذارًذ را صٌذٍق اس ٍام دریافت اهىاى اًذ،ضذُ سٌَات ٍ هستوز اجباری بیوِ

 ػلویِ، حَسُ عالب ضاهل. گزدًذ هٌذ بْزُ صٌذٍق ّای ٍام اس تَاًٌذ هی باضٌذ، هی هستوز غیز ٍلت پارُ ٍ اختیاری بیوِ دارای وِ داًطجَیاًی 

 آساد، ٍ هطاغل ّاِحزف ػٌَاى تحت ضذگاى بیوِ التذریس، حك هذرسیي وطَر، بْشیستی ساسهاى ٍ خویٌی اهام اهذاد وویتِ پَضص تحت افزاد

 .دار خاًِ سًاى ٍ فزها خَیص

 پیَستِ وارضٌاسی تحصیلی، ًیوسال 4 ًاپیَستِ ارضذ وارضٌاسی ٍ ًاپیَستِ وارضٌاسی وارداًی، هماعغ در داًطجَیاى ٍام دریافت دٍرُ پایاى ٍ 

 ًیوسال16 پیَستِ دوتزی ٍ تحصیلی ًیوسال 12 ای حزفِ دوتزی ٍ پیَستِ ارضذ وارضٌاسی تحصیلی، ًیوسال 8 ًاپیَستِ تخصصی دوتزی

 .است ٍام دریافت دٍرُ پایاى اس پس هاُ 9 تا حذاوثز آهَختگاى داًص اس دستِ ایي ٍام باسپزداخت سهاى .است تحصیلی

 



 دانشجویی های وام مندی بهزه جهت ضامنین شزایط: 

ضٌاسِ  دارای ٍ وار سابمِ سال 5 حذالل با ّا دستگاُ آى لزاردادی واروٌاى ّوچٌیي ٍ اجزایی ّای دستگاُ پیواًی ٍ رسوی واروٌاى .1

 .وارهٌذی

 .پشضىی آهَسش ٍ درهاى بْذاضت، ٍ فٌاٍری ٍ تحمیمات ػلَم، ّای خاًِ ٍسارت ػلوی ّیأت اػضای .2

 .وار سابمِ سال 5 حذالل با داًطگاُ آى لزاردادی ٍ رسوی واروٌاى ّوچٌیي ٍ اسالهی آساد داًطگاُ رسوی ػلوی ّیأت اػضای .3

 .وارهٌذی ضٌاسِ دارای ٍ وار سابمِ سال 5 حذالل با لَُ آى لزاردادی واروٌاى ّوچٌیي ٍ همٌٌِ لَُ پیواًی ٍ رسوی واروٌاى .4

 با لَُ آى لزاردادی واروٌاى ّوچٌیي ٍ لَُ آى وارآهَساى استثٌای بِ لضاییِ لَُ لضایی پایِ دارًذگاى ٍ پیواًی رسوی، واروٌاى .5

 .وارهٌذی ضٌاسِ دارای ٍ وار سابمِ سال 5حذالل

 .وطَر اهالن ٍ اسٌاد ثبت ساسهاى اس هجَس دارای عالق ٍ اسدٍاج رسوی، اسٌاد سزدفتزاى .6

 .هسلح ًیزٍّای استخذاهی واروٌاى .7

 .اجتواػی تأهیي بگیزاى هستوزی ٍ لطگزی ٍ وطَری باسًطستگاى .8

 .ایثارگزاى اهَر ٍ ضْیذ بٌیاد اس هشایا ٍ حمَق دریافت هطوَلیي .9

 .وار سابمِ سال 5 حذالل با ّا باًه دائن لزارداد واروٌاى .10

 .صٌذٍق با ضذُ هٌؼمذ ًاهِ تفاّن اساس بز ًْاد آى پَضص تحت هذدجَیاى ضواًت جْت رُ خویٌی اهام اهذاد وویتِ .11

 

 دانشجویی های وام مندی بهزه جهت ضامنین نیاس مورد مدارک: 

 :باضذ ػلوی ّیأت ػضَ یا ٍ بگیز هستوزی باسًطستِ، بگیز، حمَق وارهٌذ، ضاهي چٌاًچِ

 ِداًشگاُ رفاُ ادارُ بِ هزبَطِ، دستگاُ اهضاء ٍ تأییذ هْز دارای سالِ یه لزارداد یا استخذاهی حىن آخزیي ارائ. 

 ِحمَق اس وسز گَاّی ارائ. 

 ُرفاُ صٌذٍق بِ خغاب صزفا ٍ گزدد درج لزاردادی پیواًی، رسوی، استخذام ًَع بایست هی حمَق اس وسز گَاّی در 1 تبصز 

 حمَق اس وسز عزیك اس بذّی ضزط ٍ لیذ بذٍى پزداخت بِ هتؼْذ هزبَعِ ساسهاى ٍ باضذ فٌاٍری ٍ تحمیمات ػلَم، ٍسارت داًطجَیاى

 .ضاهي گزدد

 ُهبلغ بِ ریال، 300/ 000/ 000 ٍ 150/ 000/ 000 سمف تا داًطجَیی ّای ٍام دریافت بزای حمَق اس وسز گَاّی ارائِ 2 تبصز 

 .است الشاهی ریال 300/ 000/ 000 

 ُریال 600/ 000/ 000هبلغ بِ ریال، 300/ 000/ 000 اس بیص داًطجَیی ّای ٍام دریافت بزای حمَق اس وسز گَاّی ارائِ 3 تبصز 

 .است الشاهی

 

 



 :باضذ سزدفتزاى اس ضاهي چٌاًچِ                 

 ِ(رسوی اسٌاد دفتزخاًِ بِ هوَْر ضذُ اصل با بزابز وپی) فؼالیت پزٍاًِ یا هجَس وپی ارائ. 

 ًِْاد آى پَضص تحت داًطجَیاى بزای خویٌی اهام اهذاد وویتِ اس ضواًت وتبی گَاّی ارائ. 

 

 :سند تعهد نامه دانشجویی                 

  صٌذٍق در یىی اس دفاتز اسٌاد رسوی بِ عَر دلیك ٍ خَاًا السم است سٌذ تؼْذ ًاهِ داًطجَیی هغابك با پیص ًَیس اػالم ضذُ اس سَی

 .تٌظین گزددبایذ بزای دریافت ٍام سٌذ هجذد  ،بذیْی است در صَرت ػذم هغابمت .تٌظین ضَد ٍ بِ ثبت بزسذ

 هتؼْذ لِ ایي سٌذ صزفا صٌذٍق رفاُ داًطجَیاى ٍسارت ػلَم ،تحمیمات ٍ فٌاٍری بَدُ ٍ هطخصات آى لابل تغییز ًیست. 

 :میبددانشگاه به اداره رفاه  تحویل بزای السممدارک 

 اصل سٌذ تعْذ ًاهِ داًشجَیی تٌظیوی بِ ٍسیلِ یىی اس دفاتز اسٌاد رسوی وشَر. 

  خویٌیاهام بی ضواًت اس وویتِ اهذاد پزٍاًِ فعالیت ضاهي ٍ یا گَاّی وت اس حمَق یا وپی بزابز اصل هجَس بِگَاّی وسز. 

 تصَیز آخزیي حىن استخذاهی. 

 

 :متعهد له

 صٌدٍق رفاُ داًشجَیاى ٍزارت علَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍری: ً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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت امور دانشجویی دانشگاه میبد      

 :تذکزمهم

تحَیل دادُ داًشگاُ ولیِ هذارن هزبَط بِ درخَاست ٍام بایذ بِ ادارُ رفاُ  ،جْت ًْایی شذى درخَاست ٍام

اس طزیك پست سفارشی  خَد با هشخصات واهلرا هزبَطِ هذارن  شَدتماضا هی هحتزماًشجَیاى د اسلذا  .شَد

 .بِ داًشگاُ هیبذ ارسال ًوایٌذ

  داًشگاُ هیبذادارُ رفاُ -ی سادُیبلَار حجت االسالم یح -هیذاى دفاع همذس -هیبذشْزستاى  -یشداستاى : آدرس

 8116111998: وذ پستی 


