
 

 

 

 

 1400- 1401  یسال تحصیل  دوم   آغاز ثبت نام وام های دانشجویی نیمسال 

 باشد می 1401ماه    اردیبهشت  15لغایت   1400ماه   بهمن  5تاریخ  به اطالع دانشجویان گرامی می رساند، ثبت نام وام های دانشجویی از  

 

 

 

 

 نحوه ثبت تقاضای درخواست وام: 
 

احراز مالکیت شماره تلفن همراه با صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با وب سرویس شاهکار جهت    2به دلیل اتصال سامانه فاز  *** توجه:  

مراجعه به دفاتر    شماره ملی ضروری است، دانشجویان گرامی قبل از ورود اقدام به ثبت شماره تماسی نمایند که بنام خودشان باشد در غیر اینصورت بایستی با

 پیشخوان اقدام ثبت شماره تماس خود نمایند. 

 

 

 

 
. در صورت فراموش کردن کلمه عبور ( 303؟؟؟؟؟؟؟)به عنوان مثال: باشد  خطوط فاصله می  دون*** نام کاربری و رمز عبور در سامانه برای تمامی دانشجویان به صورت پیش فرض کد ملی ب

 امکی دریافت نمایند. توانند از طریق پورتال دانشجویی به آدرس ذکر شده با کلیک بر گزینه کلمه عبور خود را فراموش کرده ام، کلمه عبور جدید را به صورت پیدانشجویان عزیز می  

 

  ثبت  را  خود  درخواست  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   ➢

 . نمایند

 

 اند: نکرده  دریافت  وام   تاکنون  که   دانشجویانی ➢

 

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

 باشد.   تجارت   بانک   در  دانشجو  نام  به  حساب اعالمی  بایستی شماره   روزانه  برای دانشجویان •

در صورت فراموشی   و  مورد نظر   فرمت  با  ملی  کد   عبور   رمز  و  کاربری نام   کردن  وارد  با   2 فاز  پورتال  به  ورود   و bp.swf.ir سایت   به  مجدد   مراجعه •

 . دریافت نمایید  رمز خود را  انتخاب کرده و  را  "فراموش کرده ام  گزینه کلمه عبور خود را"  کلمه عبور 

 درخواستوام. •
 

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

یا دانشجویانی که متقاضی وام های    بوده و  وام  متقاضی دریافت  بار  اولین  برای  bp.swf.irآدرس  به  دانشجویان  رفاه  درسیستم  که  دانشجویانی

می ضروری  و  بایستیمسکن  را  باشند  وام  هر  به  مربوط  الزم  مستندات  کلیه  آدرس   اسکن  به  اختصاصی  و  عمومی  مدارک  شامل 

کارمند بازنشسته، کارمند بانک و یا اصل سند تعهد، اصل نامه کسر از حقوق )در صورتی که ضامن    همچنینو    ارسال  refahiuj@gmail.comایمیل

باشد(، اصل فیش حقوقی ضامن، اصل حکم کارگزینی ضامن، اصل فاکتور وام ضروری و رونوشت سایر مستندات الزم   شاغلین در نیروهای نظامی و انتظامی 

حوزه   –دانشگاه جیرفت    –جاده بندرعباس    8کیلومتر    –جیرفت    –کرمان    "پستی   به آدرس"جهت تأیید نهایی درخواست وامبرای هر وام را  

 نمایند. ارسالاداره رفاه و وام  –معاونت دانشجویی 

 

 7867161167کد پستی:  

 034-43347703تلفن:  

 

 .شودترتیب اثر داده نمی   2ثبت شده در سامانه فاز الزم به ذکر است در صورت عدم ارسال مستندات مذکور به درخواست های 

 

 

گاه جیرفتن دا  ش  
 

 مطالعه گردد*   99های صندوق رفاه  مصوب شهریور  ها آیین نامه مربوط به وامدقیق از نحوه پرداخت و شرایط وامگردد برای کسب اطالعات * تأکید می
 

 .باشدامکان پذیر می bp.swf.ir آدرس به دانشجویان رفاه صندوق سایت  به مراجعه طریق تنها از وام *** درخواست
 



 

عال ف 1401/ 02/ 15 تا 1400/ 11/ 4از تاریخ  (مسکن متاهلی شهریه و تحصیلی، ) دانشجویی برای درخواست وام دانشجوییپورتال  :توجه دانشجویان محترم***

 . می باشد

 اطالع رسانی خواهد شد.  27/01/1401تاریخ از مطابق با اطالعیه صندوق رفاه دانشجویان  ضوابط وام ضروری شرایط و

 دانشجویی های مدارک مورد نیازجهت دریافت وام
 وام های دانشجویان روزانه: 

 ،  وام ودیعه مسکن -3، و ضروری ازدواج وام ضروری  -2، وام تحصیلی -1

 وام های دانشجویان نوبت دوم )شبانه(: 

 ،  وام شهریه -1

 ها مدارک عمومی برای تمامی وام

 نمایند(.دانشجویانی برای اولین بار اقدام به دریافت وام میویژه )  دفترداران ارسال گردیده استکه فرمت آن برای کانون سردفتران و   جدید سند تعهد محضری   سکنا - 1

 .  (مطابق نمونه فرم پیوست) بایستی مطابق فرمت اعالم شده از سوی اداره رفاه در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شودسند تعهد   −

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

 فرمت اعالمی از سوی اداره رفاه ارائه نماید. 

 گواهی کسر از حقوقاسکن     - 2

دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد و    استخدام )رسمی، پیمانی، قراردادی( درج گردد و صرفا خطاب به صندوق رفاهدر گواهی کسر از حقوق می بایست نوع  ) -

 . گردد سازمان مربوطه متعهد به پرداخت بدون قید و شرط بدهی از طریق کسر از حقوق ضامن

 . حکم کارگزینی ضامن   آخرین کپی   - 3

 . فیش حقوقی ضامن  آخرین  کپی -4

 . وام گیرنده  شناسنامه، کارت ملی و کارت دانشجوییصفات  تمامی    کپی  - 5

 )دانشجویان متأهل(.   شناسنامه، کارت ملی همسر  کپی- 6

 .بانک تجارت  یکی از شعب  افتتاح حساب در  - 7

 .http://bp.swf.ir  صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آدرس  2ثبت درخواست وام در سامانه فاز    - 8

 
 )آیین نامه مربوطه مطالعه گردد(  برای هر وام مدارک اختصاصی

 وام ضروری: 
 

 :   ( ازدواجضروری )وام  

 شناسنامه و کارت ملی همسر  پیک •

 . CDها بر روی به همراه اسکن آنزوجین  صفحات سند ازدواج کپی  •

 نمایند. باشد که در حین تحصیل ازدواج میای میوام ازدواج مختص دانشجویان روزانه −

 پذیر است.دریافت وام ازدواج حداکثر تا یکسال پس از تاریخ عقدنامه امکان −

 گیرد. تحصیل فقط یک بار به دانشجو تعلق می وام ازدواج در طول دوران  −

 

 :)از منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران(  وام ودیعه مسکن 

 .شناسنامه و کارت ملی همسر اسکن •

 . سند ازدواجکپی واسکن  •

 . خوانا )دارای کد رهکیری( اجاره نامه اسکن •

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

 گیرد. ( تعلق میهل أمت)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.  −

 گیرد. دانشجویان در نیمسال آخر تحصیلی مجاز تعلق نمیمسکن به ودیعه  وام   −

 
 وام شهریه: 

  ویژه دانشجویان شهریه پرداز غیر شاغل ➢

 مند گردند.دانشجویان شهریه پرداز شاغل نیز می توانند از این وام بهرهاز صندوق رفاه  در صورت وجود اعتبار و همچنین اخذ مجوز تبصره: 
 

 .به بعد تعلق می گیرد 99به بعد و دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی   97تمامی وامهای ذکر شده در باال به دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی  ➢

 .نمایند  تماس حاصل دانشجویی رفاه   اداره شجاع الدینیآقای  034-43347703ا شماره بتوانند میبیشتر اطالعات کسب برای  محترم  دانشجویان ➢

http://bp.swf.ir/

