
 

 

 

 

 99-99  یسال تحصیل اولآغاز ثبت نام وام های دانشجویی نیمسال 

 (.استباشد )مهلت تعیین شده غیر قابل تمدید می 1999 مهر ماه 52لغایت   1به اطالع دانشجویان گرامی می رساند، ثبت نام وام های دانشجویی از 

 های دانشجوییوام دریافتجهت مدارک مورد نیاز

 وام های دانشجویان روزانه:
 .وام بنیاد علوی -8، وام تغذیه -7، وام ازدواج -6، وام عتبات عالیات -5، وام ودیعه مسکن -4، وام مسکن -3، وام ضروری -2، وام تحصیلی -1

 وام های دانشجویان نوبت دوم )شبانه(:
 .وام بنیاد علوی -3، وام عتبات عالیات -2، وام شهریه -1

 هامدارک عمومی برای تمامی وام
 .CDروی به همراه اسکن آن بر سند تعهد محضریاصل  -1

  اثری داده نمی شودبه سند تعهد دو برگی هیچ ترتیب . در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود (صفحهفقط در یک )بایستی مطابق فرمت اعالم شده از سوی اداره رفاه سند تعهد. 

  عالوه بر سند تعهد بایستی نامه کسر از حقوق  (نظامی و انتظامیشاغلین در نیروهای یا  ، کارمند بانک وبازنشسته کارمنددر غیر اینصورت ) و باشد شاغل کارمند رسمی یا پیمانیضامن بایستی

 مطابق فرمت اعالمی از سوی اداره رفاه ارائه نماید.

 .CDبه همراه اسکن آن بر روی  حکم کارگزینی ضامن آخرین کپی -2

 .CDبه همراه اسکن آن بر روی  فیش حقوقی ضامن آخرین کپی -3

 .CDبه همراه اسکن آن بر روی  وام گیرنده کپی شناسنامه، کارت ملی و کارت دانشجویی -4

 )دانشجویان متأهل(.  CDکپی شناسنامه، کارت ملی همسر به همراه اسکن آن بر روی  -5

 جیرفت. افتتاح حساب در بانک تجارت شعبه دانشگاه -6

 تکمیل فرم مشخصات اولیه -7

  یید بانک برساندأبه ت، آن را)بانک تجارت( نموده و پس از درج شماره حساب میلتکبه دقت دانشجو بایستی فرم مشخصات اولیه را. 
 .تکمیل فرم تقاضای مربوط به هر وام-8

 

 برای هر وام اختصاصیمدارک 

 وام ضروری:
 

 به همراه اسکن آن بر روی ( و .... لب تاپ یا عینک طبیفاکتور ) خرید اصل فاکتورCD. 

  ماه می باشد 6تاریخ اعتبار فاکتور حداکثر. 

 :و وام ودیعه مسکن وام مسکن

  تصویر  شناسنامه و کارت ملی همسر به همراه اسکن آن بر رویCD متقاضی وام ودیعه مسکن(. )برای دانشجویان. 

  کپی سند ازدواج به همراه اسکن آن بر رویCD. 

  به همراه اسکن آن بر روی اجاره نامه خوانا  کپیاصل وCD. 

 تاریخ معتبر باشدو  دارای مهر بنگاهدانشجو و به نام  ستیاجاره نامه بای. 

  گیرد.باشند تعلق میجیرفت ساکن می( که در شهرستان هلأمت)روزانه تنها به دانشجویان مسکن  ودیعهوام 

 گیرد.تعلق نمیهای قبل وام ودیعه مسکن دریافت کرده است دانشجویی که در ترم وام مسکن به 

 .وام ودیعه مسکن پس از فارغ التحصیلی دانشجو بایستی بصورت یکجا پرداخت گردد 

 : وام ازدواج

  تصویر  شناسنامه و کارت ملی همسربه همراه اسکن آن بر رویCD. 

 بر روی  هابه همراه اسکن آنسند ازدواج  تمامی صفحات کپیCD. 

 نمایندکه در حین تحصیل ازدواج می باشدای میوام ازدواج مختص دانشجویان روزانه. 

 پذیر است.امکان نامهپس از تاریخ عقد یکسالحداکثر تا  دریافت وام ازدواج 

  گیرد.به دانشجو تعلق میفقط یک بار وام ازدواج در طول دوران تحصیل 

 وام عتبات:

 به همراه اسکن آن بر روی  تصویر فیش واریزی در وجه سازمان حج و زیارت یا معرفی نامه ستاد عتباتCD. 

 پاسپورت و ویزا به همراه اسکن آن بر روی  تصویرCD. 

 تخصیص اعتبار ازسوی بنیاد علوی( مشروط به(وام بنیاد علوی:

  دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.  میلیون تومان و بنام صندوق رفاه 6نامه کسر از حقوق ضامن به مبلغ 

  (.باشدموجود میدانشگاه انتشارات در ضامن بایستی کارمند رسمی یا پیمانی باشد )نمونه نامه کسر از حقوق و توضیحات مربوطه 

 

  به بعد تعلق می گیرد 59به بعد و دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی  59تمامی وامهای ذکر شده در باال به دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 

 نمایند مراجعه دانشجویی رفاه اداره بهتوانند می بیشتر اطالعات کسب برای محترم دانشجویان. 

قابل   https://ujiroft.ac.ir/FA/university/Assistance/studentAssistance/Regulationsهای مورد نیاز از طریق آدرس: فرم نمونه سند تعهد محضری و کلیهالزم به ذکر است که *** 

 .دانلود 

 

 

 

 

یج ه فت   اگشندا    

https://ujiroft.ac.ir/FA/university/Assistance/studentAssistance/Regulations


 

 

 نحوه ثبت تقاضای درخواست وام:
 

 دولتی پیمانی یا رسمی کارمند ضمانت با محضری تعهد سند ارائه و  bp.swf.ir  نشانی به رفاه صندوق دانشجویی پورتال در اینترتی نام ثبت هرترم در وامی هر تقاضای ایبر

، بانکها مانند) انقالبی ونهادهای عمومی نهادهای در شاغل کارمندان ضمنا است الزامی ضامن کارگزینی حکم همراه به( است کافی تحصیلی مقطع یک برای یکبار ضمانت) شاغل

 ارائه پرداز حقوق سازمان مالی امور از نیز حقوق از کسر نامه باید وام ضمانت برای، بازنشستگان و بگیران مستمری و....(  و امداد کمیته، ایثارگران امور و شهید بنیاد، بنیادمسکن

 .نمایند
 

 .باشدمیامکان پذیر  bp.swf.ir آدرس به دانشجویان رفاه صندوق سایت به مراجعه طریق ازتنها  وام درخواست*** 

 

در صورت بروز هرگونه مشکل  (303-؟؟؟؟؟؟-؟. )به عنوان مثال: باشدهمراه خطوط فاصله مینشجویان به صورت پیش فرض کد ملی به تمامی دا برای سامانه در عبور رمز و کاربری نام*** 

 رفاه واقع در امور دانشجویی مراجعه نمایند. به اداره نام کاربری و رمز عبور برای دریافتتوانند دانشجویان می

 

 نمایند ثبت را خود خواست در و مراجعه فوق سایت به درخواست جهت صرفا بایست می اند داده تحویل را محضری تعهد سند اصل و اند کرده دریافت وام قبل ترم که دانشجویانی 

 

 اند نکرده دریافت وام کنون تا که دانشجویانی: 

 

 آدرس به مراجعه bp.swf.ir پرونده تشکیل و، 

 (،باشدمی قبول قابل تجارت بانک در و دانشجو نام به فقط حساب شماره) کنند مراجعه )واحد رفاهی( اموردانشجویی به حساب شماره کردن وارد جهت روزانه دانشجویان 

 سایت به مجدد مراجعه bp.swf.ir ؟؟؟-؟؟؟؟؟؟-؟ فرمت با کدملی عبور رمز و کاربری نام کردن وارد با 2 فاز پورتال به ورود و 

  وام درخواست 

 

 دهید. تغییر را خود عبور کلمه پورتال به ورود از بعدسازی درخواست وام بایستی جهت فعال:  مهم*** 

 

 کار حکم آخرین تصویر و محضری تعهد سند اصل 25/17/88 لغایت  11/17/88 تاریخ از بایستی، اند نموده وام خواست در بار اولین برای bp.swf.ir آدرس به دانشجویان رفاه سیستم در که دانشجویانی

 از کسر گواهی امداد کمیته– مسکن بنیاد، شهید بنیاد،  ها شهرداری مانند عمومی های نهاد بگیروشاغلین مستمری و بانک کارمند -بازنشسته ضامن برای و دولت پیمانی یا رسمی شاغل کارمند ضامن گزینی

 .ندارد مسئولیتی رفاه اداره و باشد نمی پذیر امکان ایشان وام تائید و ثبت اینصورت غیر در .نمایند تحویل دانشجویی امور ساختمان در واقع دانشگاه رفاه اداره به و نموده تهیه حقوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


