
دانشجوی ورودی جدید در مقطع جدید و 
:دارای پرونده در سامانه جامع صندوق

وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور ) که  ممهان )1
.(کدملی دانشجو بدون خط تیره می باشد

ورود ب  بخش اطالعات دانشجو در صهورتی که  ) 2

ه باشهد مقطع تحصیلی قبلی تعیین تکلیه  شهد
به  و انتخاب ث( صدور دفترچ  یا تسوی  حساب)

.مقطع تحصیلی جدید
پنجره جدید باز شده،  مقطع قبلی و تعیین) تکلی  3

شده را نمایش می دمد و دانشجو مهی بایسه  
اب درخواس  ایجاد مقطع تحصیلی جدید را انتخ

. نماید
وارد کردن تابعی ، محل صدور، مرکز آموزشی) 4 ،

رشت  تحصیلی، نوع دوره، مقطهع، سهاو ورود، 
و نیمساو ورود، شماره دانشجویی، تلفهن ثابه 

ممراه و دریاف  کد صهح  سهنجی در شوشهی 
.ممراه ب  صورت پیامک و انتخاب ذخیره

درصورت تایید دانشجو توسط دانشگاه ب  ع) نهوان 5
  دانشجوی آن دانشگاه، دانشجو با ورود مجدد ب

ز عبور پورتاو دانشجویی و ثب  کلم  کاربری و رم
.،درخواس  وام می نماید

دانشجوی ورودی جدید و بدون 
پرونده در سامان  جامع صندوق

انتخاب گزینه ثبت نام دانشجوی جدی) د1
وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد و انتخ) اب 2

گزینه جستجو
وارد کردن تابعیت، محل صدور، مرکز ) 3

طع، آموزشی، رشته تحصیلی، نوع دوره، مق
سال ورود، نیمسال ورود، شماره 

ت دانشجویی، تلفن ثابت و همراه و دریاف
کد صحت سنجی

وارد نمودن کد صحت سنجی و انتخاب ) 4
ذخیره

درصورت تایید دانشجو توسط دانشگا) ه به 5
ا عنوان دانشجوی آن دانشگاه، دانشجو ب
ورود مجدد به پورتال دانشجویی و ثبت 

ی کلمه کاربری و رمز عبور درخواست وام م
.نماید

ر دانشجوی دارای سابقه دریافت وام از صندوق د
:همان مقطع تحصیلی

ورود به پورتال دانشجویی با نام کاربری و رمز عبور ) که )1
.(    همان کدملی دانشجو بدون خط تیره می باشد

ثبت درخواست وام) 2

جمهوری اسالمی اریان
صندوق رافه دانشجویانوزارت ،علوم تحقیقات و فناوری

:نکات مهم
دانشجو می بایست با توجه به محدودیت) های 1

بعد ازظهرر در 16صبح الی 8فنی از ساعت 
.پورتال دانشجویی ثبت نام نماید

نام کاربری کلیه دانشرجویان،کد ملری بر) ه 2
رقم عددی و بدون خطوط بین آن 10صورت 

.می باشد

کلمه عبور برای دانشجویان قردیمی همران) 3

10د کلمه عبور قبلی و برای دانشجویان جدی
.رقم کد ملی بدون خطوط بین آن است

فههایر مرورگررر صرررفاب بررا اسررتفاده از 
از طریررر رایانرره ( Firefox)فههاک 

تررال دانشررجویی پورمسررتقیما وارد 
bp.swf.ir و یا از سایت صندوق رفراه

www.swf.irوارد پورتال شوید.

12 3

:ندوق رافهنحوه ثبت انم رد پوراتل دانشجویی ص 

http://bp.swf.ir/
http://bp.swf.ir/
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یانصندوق رافه دانشجو

عدم اشتغال در زمان دریافت وام
پرداخت وام شهریه به دانشجویان شهریه پرداز 

.در صورت وجود اعتبار امکان پذیر استشاغل

سنوات مجاز دریافت وام
نیمسال4کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد 
نیمسال8کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته 
نیمسال12کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای 

نیمسال16دکترای پیوسته 

ثبت نام دانشجو در حداقل تعدداد واحدد 
های آموزشی مطداب  ودوابو و مردررات 

آموزشی دانشگاه

2

3

4

5
لیتحصیهزینهکمکیابورسدریافتعدم
بدهیداشتنعدموهاسازمانسایراز

صندوقبهمعوق

www.swf.ir

خالصه شرایط عمومی و آموزشی برای دریافت وام دانشجویی جمهوری اسالمی اریان
اوریوزارت ،علوم تحقیقات و فن صندوق رافه دانشجویان

انسایت صندوق رفاه دانشجوی: 

فاهپورتال دانشجویی صندوق ر:  bp.swf.ir

مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات مجاز 
دانشجو حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی جزء سرف مدت 

امکدددان دریافدددت وام بدددرای 67.استفاده از وام وی محاسبه نمی شود
دانشجویان مهمان صرفا از طرید   

.دانشگاه مبدا امکان پذیر است

1
دانشجویان تحت پوشش نهاد های 
حمایتی در اولویت دریافت وام 

.دانشجویی هستند

https://www.swf.ir/
https://bp.swf.ir/


انواع وام اهی  دانشجویی
وام ضروری

برای دانشجویان روزانه
دانشگاه های دولتی* 

مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی   * 

آموزشکده های فنی و حرفه ای* 

وام تحصیلی
برای دانشجویان روزانه

دانشگاه های دولتی* 

ی   مراکز وابسته به دستگاه های اجرای* 

آموزشکده های فنی و حرفه ای* 

(ودیعه)وام مسکن متأهلی

برای دانشجویان روزانه
دانشگاه های دولتی* 

اجراییمراکز وابسته به دستگاه های * 

آموزشکده های فنی و حرفه ای* 

وام شهریه

نوبت دوم ودانشجویان 

شهریه پرداز

جمهوری اسالمی اریان
ریوزارت ،علوم تحقیقات و فناو

صندوق رافه دانشجویان

اندانشجویرفاهصندوقسایت: رفاهصندوقدانشجوییپورتال:

https://bp.swf.ir/
https://bp.swf.ir/
https://www.swf.ir/


لیتحصی وام 
2

ی درصدی مبلغ وام تحصیل50افزایش 
نمونه دانشجویان برتر، ممتاز، مبتکر و

کشوری با ارائه مدارک و مستتددا 
.الزم

34

5

1
تت  دت

تد کتته بتته  لتت  

درصدی مبلغ وام 50افزایش 
تحصیلی دانشتجویان تحت 
پوشش کمیتته امتداد امتام 

و ستتتازمان ( ره)خمیدتتتی
بهزیستتتی کشتتور بتتا ارائتته 

.مدارک و مستددا  الزم

www.swf.ir

جمهوری اسالمی اریان
ریوزارت ،علوم تحقیقات و فناو

صندوق رافه دانشجویان

bp.swf.ir

درصتدی مبلتغ وام 50افزایش
اکن دانشجویان مجرد ستحصیلی  

در خوابگاه های غیردولتی مورد
تأیید شورای نظتار  و ارزیتابی
ه خوابگاه های غیردولتی با ارائت

.الزممدارک و مستددا  

6

صندوق رافه 
دانشجویان

:مدارک مورد نیاز
سدد تعهد نامه دانشجویی( 1

مدارک و مستددا  مربوط به دانشجویان خاص( 2
مددرج در آیین نامه

گیرد.

دارای فرزنت
شهاد ،فو ، متارکته و یتا از 
کارافتادگی همسر، سرپرستتی 
فرزند یا فرزندان ختود را بتر 
 هده دارد، با ارائه متدارک و 

مستددا  الزم.

درصدی مبلتغ وام  افزایش 50
تحصیلی دانشجوی متاهت  زن

تتداکغر  مبلت

درصدی مبلغ افزایش 50
وام تحصیلی دانشجویان 
توان خواه )نابیدتاو کت 
بیدا، ناشدوا و کت  شتدوا، 
معلول جسمی و درکتی( 
در صور  ارائه مدارک.

مجترد دتدا    دانشجوی   به 
بته و  ریال 25/000/000 مبلغ 
ستدد  ارائه  متأه  با  دانشجوی 
تتغ   تاهت
ریال تعلق متی 50/000/000

https://www.swf.ir/
https://bp.swf.ir/


كارداني، كارشناسي

سي ناپيوسته و كارشنا

ثر ارشد ناپيوسته حداك

در هر مقطع رویداد2

.تحصيلي

راي كارشناسي پيوسته و دكت

4ر تخصصي ناپيوسته حداكث

.در هر مقطع تحصيليرویداد

وسته كارشناسي ارشد پي

دكتررري پيوسررته و ، 

دكتررراي حر رره اي 

در رویرداد5حداكثر 

.هر مقطع تحصيلي

هلاتولد  رزند دانشجوي مت
 وت پدر، مادر، همسر یا  رزند 

دانشجو

ح دانشجویان حادثه دیده در سوان

و تصاد ات

اي دانشجویان مبتال به بيماري ه

خاص و پرهزینه

بيماري خاص و پر هزینه یکي از

اعضاء تحت تکفل دانشجو

ص سایر موارد مشابه به تشخي

رئيس صندوق

جمهوری اسالمی اریان
اوریوزارت ،علوم تحقیقات و فن
صندوق رافه دانشجویان

دانشجویانرفاهصندوقسایت:وام ضروری

رفاهصندوقدانشجوییپورتال:

www.swf.ir

bp.swf.ir

انواع رویدادهاي وام ضروري

ازدواج دانشجویان توان خواه  دانشجویان قهرمان ورزشي  یوقوع حوادث و بالیای طبیع
وري دانشجویان برتر، نمونه كش

و مبتکر 
موارد خاص

هلت ارائه مستندات م
ماه پس از 6حداکثر تا 
رویدادوقوع 

هلت ارائه مستندات م
ماه پس از 9حداکثر تا 
حادثهوقوع 

هلت ارائه مستندات م
ماه پس از 6حداکثر تا 
رویدادوقوع 

هلت ارائه مستندات م
ماه پس از 9حداکثر تا 
رویدادوقوع 

حتداکثرمهلت ارائه مستتندات 
ماه پس از تاریخ عقد18تا 

ازدواج فقتت  رویتتداد پرداختتت 
در تمتتام مقتتا   یککن نوبککت 

.دتحصیلی امکان پذیر می باش

مهلت ارائه مستندات 
ماه پس از 9حداکثر تا 

وقوع حادثه

:مدارک مورد نياز
سند تعهد نامه دانشجویي( 1

مدارک و مستندات مربوط به هر رویداد، مندرج در آیين نامه ( 2
پرداخت و بازپرداخت وام هاي دانشجویي

http://www.swf.ir/
http://bp.swf.ir/


شرایط اجاره نامه

اجاره نامه می بایست به نام دانشجو و یا 

.همسرش و یا هر دو ایشان باشد

اجاره نامه از لحاظ مکانی می بایست در شهر

.محل تحصیل یا محل سکونت دانشجو باشد

ری اجاره نامه رسمی می بایست دارای کد رهگی

.از دفاتر مشاورین امالک مجاز باشد

-کرج-مشهد-شیراز-تبریز-اهواز-اصفهان
کرمانشاه-قم

.مدت زمان اجاره نامه می بایست در نیمسالی که دانشجو تقاضای وام می نماید اعتبار داشته باشد( 1

.ت نمایدپرداخصورت یکجا به ، مبلغ وام رامطابق قوانینباید پس از فارغ التحصیلی دانشجو ( 2

. مند گرددبهرهمتاهلیدر صورتی که زوجین دانشجو باشند، فقط یکی از آنها می تواند از وام مسکن( 3

. اشدنمی بمتأهلیمجاز به استفاده از وام مسکنهم زمان هل ساکن در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه های دولتی و یا غیردولتی، أدانشجوی مت( 5

.گذراند، تعلق نمی گیردبه دانشجویی که آخرین نیمسال تحصیلی مجاز خود را میمتأهلی وام مسکن ( 4

.مند گرددوام بهرهتواند از اینا ارائه مدارک و مستندات قانونی مید بدانشجوی متأهل زن دارای فرزند که به علت شهادت، فوت، متارکه و یا از کارافتادگی همسر سرپرستی فرزند یا فرزندان خود را بر عهده دار( 6

جمهوری اسالمی اریان
اوریوزارت ،علوم تحقیقات و فن
صندوق رافه دانشجویان

یک بار پرداخت در طول هر مقطع تحصیلی

.اجاره نامه رسمی دارای کد رهگیریسند تعهد نامه دانشجویی و: مدارک مورد نیاز

ندانشجویارفاهصندوقسایت:

اهرفصندوقدانشجوییپورتال:

www.swf.ir

bp.swf.ir (ودیعه)وام مسکن متأهلی

نکات
مهم

http://www.swf.ir/
http://bp.swf.ir/
javad
Highlight

javad
Highlight



پرداخت وام به دانشجویان  دوه  اجنپ پجردار ده 
صیهت وجید اعتبنه منزاد و میافقجت صجوقور هفجن  

.امکن  پذار است

ي كارداني، كارشناس

تهناپيوسو پيوسته 

مبلغ وام
(لرد هرنیمسا)

پرداخت وام شهراه بجه دانشجویان  شجهراه پجرداز 
و دانشویان  مقنطع تحصجالتت، دوه  مونزپ شاغل

تکماللی انتقنلی از خنهج به داخل کشجیه ده صجیهت
.وجید اعتبنه امکن  پذار است

شه
گاه اهی اجرایی و آموزشکده اهی فنی حرفه ای و دان  گاه اهی دولتی، مراکز وابسته هب دست گاه اهی وژیه  دانشجويان دوره اهی نوبت دوم دانش پيام نور، جامع علمی ش

غيرانتفاعی و آزاد اسالمی-کارربدی، غيردولتی

جمهوری اسالمی اریان
ریوزارت ،علوم تحقیقات و فناو

صندوق رافه دانشجويان

1

2

3

و مقرهات کشیهپ از پرداختضیابطدانشویاننی که مطنبق 
تمنم ان بخشی از ازاوه انپ تحصالل معنف استوق، مشمیل

.نمی باشندشهراه دهانفت وام 

دانشجویانرفاهصندوقسایت:

رفاهصندوقدانشجوییپورتال:

www.swf.ir

bp.swf.ir

سند تعهد نامه دانشجویی: مدارک مورد نیاز

ریال 15/000/000

رهیوام 



می کارکنان استخدا
. نیروهای مسلح

ی و بازنشستگان کشورر
لشووگری و مسووت ری 

.اعیبگیران تأمین اجت 

ک یتوو  ضوو ان  
امووودام اموووا  

برای( ره)خ ینی
موودمجرنان وا 

تح  پرشو  نن 
.نهام

اعضای هیأت علمی  
وزارت خانییه هییای 
علیی، ت قیقیقییات و 
فناوری و بهداشی،ت 
درمییاو و ومیی،ز  

.پزشک 

کارکنووان رسوو ی  
پی انی و مارنوداان
پانوو  ایووانی اووره 

نای ب  اسوت )ایانی  
( کارنمرزان نن اره
و ه چنین کارکنوان
ارارمامی نن اره با 

سال سابق 5حداال 
کار و مارای شناسو  

.کارمندی

جمهوری اسالمی اریان
صندوق رافه دانشجویانوزارت ،علوم تحقیقات و فناوری

مشوو رلین مرنا وو  
م حقرق و مزانا از بنیا

شوووهید و امووورر 
.ان اراران

انی کارکنان رس ی و پی 
اره مقننو  و ه چنوین 
کارکنان اورارمامی نن 

سوال 5اره با حوداال 
سووابق  کووار و مارای 

. شناس  کارمندی
اعیای هیوأ  عل وی 
رس ی مانشوگاه نزام 
اسوویمی و ه چنووین 
کارکنووان رسوو ی و 
ارارمامی نن مانشگاه

سال سابق 5با حداال 
.کار

کارکنییاو ریییم  و 
پیمان  دیتگاه هیای
اجراییی  و همینییی  
کارکنییاو اییراردادی 
وو دیییتگاه هییا بییا 

یال ییابقه 5حداال 
کییار و دارای شنایییه 

.کارمندی

کارکنان اورارمام 
مائم بانک هوا بوا 

سووال 5حووداال 
.سابق  کار

www.swf.ir

bp.swf.ir

نهادهاییاموسساتدولتی،مراکزها،وزارتخانهکلیهشاملاجراییهایدستگاه،08/07/1386مصوبکشوریخدماتمدیریتقانون5مادهاساسبر-1قبصره
سازمانایران،تنفملیشرکتقبیلاز).استنامتصریحیاوذکرمستلزمآنهابرقانونشمولکهاستهاییدستگاهکلیهودولتیهایشرکتدولتی،غیرعمومی
(دولتیهایبیمهوهابانکمرکزی،بانکایران،صنایعنوسازیوگسترش

هاشهرداریبهمتعلقآنانسرمایهوسهام%50ازبیشمادامیکه)آنانتابعههایشرکتوهاشهرداریشاملدولتیغیرعمومینهادهایوموسسات-2قبصره
سازماناسالمی،تبلیغاتسازمانخرداد،15بنیادایران،المپیکملیکمیتهاسالمی،انقالبمسکنبنیاد،(ره)خمینیامامامدادکمیتهاحمر،هاللجمعیت،(باشد
واییانروستاجتماعیبیمهصندوقایران،اسالمیجمهوریآموزیدانشسازمانخاص،هایبیماریاموربنیاداسالمی،تبلیغاتهماهنگیشورایاجتماعی،تامین
.گیرندمیقرارعنواناینمشمولمقرراتوقوانینبراساسکههاییسازمانسایروبدنیهایخسارتتامینصندوقعشایر،

سوورم تران اسوونام 
رسووو ی  ازموا  و 
طیق مارای مجرز از 
سازمان ثب  اسونام و

.امیک کشرر

شرایط ضامنین ربای  بهره مندی  از  وام اهی دانشجویی
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شرایط ضمانت وام اهی دانشجویی
د ضامنین تعدا

:دانشجوییهایوامبازپرداختضمانتبرایضامنینتعداد

ریال، معرفی یک 150/000/000برای دریافت وام های دانشجویی تا سقف مبلغ
آیین نامه 11واجد شرایط مندرج در ماده نفر ضامن قراردادی از بین ضامنین

.الزامی استپرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی صندوق

ریال، معرفی یک 300/000/000برای دریافت وام های دانشجویی تا سقف مبلغ  
جد شرایط وانفر ضامن رسمی یا پیمانی و یا دو نفر ضامن قراردادی از بین ضامنین

آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی صندوق11مندرج در ماده
.الزامی است

ریال، معرفی یک نفر 300/000/000برای دریافت وام های دانشجویی بیش از مبلغ 
مانی واجد صرفا از میان کارکنان رسمی و پی( عالوه بر ضامنین قبلی)ضامن دیگر 

آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی صندوق11شرایط در ماده 
.الزامی است

1

2

3

جمهوری اسالمی اریان

ناوری وزارت ،علوم تحقیقات و ف 
صندوق رافه دانشجویان
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تمری چناچه ضامن کارمند، حقوق بگیر،بازنشسته،مس
.بگیر و یا عضو هیات علمی باشد

ارائه گواهی کتبی ضمانت از کمیته امداد امام 
.برای دانشجویان تحت پوشش آن نهاد( ره)خمینی

 ارائه آخرین حکم استخدامی یا قرارداد یک ساله ی
فاه دارای مهر تأیید و امضای دستگاه مربوطه به اداره ر

دانشگاه
ارائه گواهی کسر از حقوق

جمهوری اسالمی اریان
اوریوزارت ،علوم تحقیقات و فن
صندوق رافه دانشجویان

.

.

.

.

در گااواهی کساار از حقااوق ماای بایساا  نااو  : یااادآوری
ه درج گردد و صرفا خطاب ب( رسمی،پیمانی،قراردادی)استخدام

شد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با
ز و سازمان مربوطه متعهد به پرداخ  بدون قید و شرط بادهی ا

.طریق کسر از حقوق ضامن گردد

.چنانچه ضامن از سر دفتران باشد

ی کپا)ارائه کپی مجوز یا پرواناه فعالیا 
انه برابر با اصل شده ممهور به مهر دفتر خ

(اسناد رسمی

اهی دانشجوییمدارک مورد نیاز ضامنین ربای  ضمانت  وام
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صندوق رافه دانشجویان

جمهوری اسالمی اریان
وریوزارت ،علوم تحقیقات و فنا

صندوق رافه دانشجویان

م شدد  ا  مطابق با پیش نویس اعالمی بایستسند تعهدنامه دانشجویی
نظدی سوی صندوق در یکی ا  دفاتر اسناد رسمی به طور دقیق و خوانا ت

با مفاد ه شد ئدر صورت عدم مطابقت سند تعهد ارا.شود و به ثبت برسد
تنظدی  می بایست سند تعهد مجدددپیوست در آیین نامه صندوق، سند 
.گردد

قیقات و متعهدله این سند صرفاً صندوق رفا  دانشجویان و ارت علوم، تح
.فناوری بود  و مشخصات آن قابل تغییر نیست

شجوییسند تعهدانمه دان 

اکز ارائه به ادار  رفا  دانشجویی دانشگا  ها یا مربرایمدارک الزامی 
:آمو ش عالی محل تحصیل 

فاتر اسدناد اصل سند تعهدنامه دانشجویی تنظیمی به وسیله یکی ا  د-1
.رسمی کشور

میته ارائه گواهی کتبی ضمانت با پرداخت وام های دانشجویی ا  ک-2
.برای دانشجویان تحت پوشش آن نهاد( ر )امداد امام خمینی 

.تصویر آخرین حک  استخدامی ضامن یا ضامنین-3

د ارائده دانشجویانی که قبل ا  ابالغ این آیین نامه سند تعهد: یادآوری
هدای امنمود  اند در صورتیکه سند تعهد آنها کفایت ضمانت دریافدت و
.اردمقرر در این آیین نامه را نماید نیا  به ارائه سند تعهد جدید ند
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