
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 ویژه دکتری
ری برای دانشجویان روزانه تمام وقت مقطع دکت

دانشگاه های دولتی * 

مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی*  

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* 

مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی* 

آموزشکده های فنی و حرفه ای* 

وام شهریه

نوبت دوم ودانشجویان 

شهریه پرداز

جمهوری اسالمی اریان

ی وزارت ،علوم تحقیقات و فناور
صندوق رافه دانشجویان

اندانشجویرفاهصندوقسایت: رفاهصندوقدانشجوییپورتال:

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


 

 

 1399-1400معاونت امور دانشجویان سال تحصیلی 

 

                                                                                        

 سمه تعالی اب                                                                                         

 
 " دستورالعمل نحوه ورود به پورتال دانشجویی"                                                                                 

 
 .شوید bp.swf.irبه آدرس  می توانید وارد پورتال دانشجوییاز طریق رایانه شخصی  فایرفاکسصرفاً با استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلورر و  -

 را اضافه نمایند. swf.irسایت صندوق   settingscompatibility viewگزینه   toolsدر صورت استفاده از اینترنت اکسپلورر در قسمت -

 دانشجو در پورتال دانشجویی صندوق رفاه:   مورد نیاز  اقدام الف(  

 bp.swf.irیا مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس   www.swf.ir ورود به پورتال دانشجویی از طریق سایت صندوق رفاه به آدرس    . 1

 دانشجوی ورودی جدید و بدون پرونده در سامانه جامع صندوق: 1-1

 انتخاب دکمه ثبت نام دانشجوی جدید  (1

 وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد و انتخاب دکمه جستجو (2

ه و  وارد کردن تابعیت، محل صدور، مرکز آموزشی، رشته تحصیلی، نوع دوره، مقطع، سال ورود، نیمسال ورود، شماره دانشجویی، تلفن ثابت و همرا  (3

 دریافت کد صحت سنجی در گوشی همراه به صورت پیامک و انتخاب ذخیره  

  ،نشجو با ورود مجدد به پورتال دانشجویی و ثبت کلمه کاربری و رمز عبور درصورت تایید دانشجو توسط دانشگاه به عنوان دانشجوی آن دانشگاه، دا (4

 درخواست وام می نماید. 

 دانشجوی ورودی جدید در مقطع جدید و دارای پرونده در سامانه جامع صندوق:  2-1

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

طع تحصیلی قبلی تعیین تکلیف شده باشد )صدور دفترچه یا تسویه حساب( وارد بخش اطالعات دانشجو شده و ثبت مقطع  در صورتی که مق (2

 تحصیلی جدید را انتخاب می نماید. 

  پنجره جدید باز شده مقطع قبلی و تعیین تکلیف شده را نمایش می دهد و دانشجو می بایست درخواست ایجاد مقطع تحصیلی جدید را انتخاب (3

 نماید. 

  و  همراه  و  ثابت  تلفن  دانشجویی،  شماره  ورود،  نیمسال  ورود،  سال  مقطع،  دوره،  نوع  تحصیلی،  رشته  آموزشی،  مرکز   صدور،  محل  تابعیت،  کردن  وارد (4

 ذخیره   انتخاب  به صورت پیامک و  همراه  گوشی در  سنجی  صحت  کد  دریافت

ورود مجدد به پورتال دانشجویی و ثبت کلمه کاربری و رمز عبور    با  دانشجو  دانشگاه،  آن  دانشجوی  عنوان  به  دانشجو توسط دانشگاه  تایید  درصورت (5

 ،درخواست وام می نماید. 

 دانشجوی دارای پرونده در سامانه جامع صندوق در همان مقطع تحصیلی:  3-1

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

 ثبت درخواست وام   (2

 نکات مهم بعد از ثبت نام در پورتال دانشجویی: ب(

 با توجه به فعال سازی وب سرویس شاهکار، شماره همراه متقاضیان وام صندوق باید به نام دانشجو باشد.   -

برای وی  می بایست از محلی که سابقه بیمه ولی دانشجو در زمان تحصیل شاغل نبود  دانشجویی را شاغل تشخیص دادپورتال دانشجویی صندوق رفاه، چنانچه  -

 د. مبنی بر عدم اشتغال به دانشگاه ارائه نمای  شده    تائید  بیمه ای  ، استعالمگزارش شده 

 انشگاه ارسال کند.  باید شماره حساب بانک تجارت برای د  ویژه دکتری،  مسکن،  ضروری ،  تحصیلیدانشجو قبل از ثبت تقاضای وام های    -

 الزامی است و باید برای    شهریه از منابع صندوقو    ویژه دکتری،  مسکن،  ضروری،  تحصیلی سند تعهد دانشجویی برای دانشجویان متقاضی وام های    -

 تایید به دانشگاه ارسال شود. 
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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

وزارت ،علوم تحقیقات و فناوری 
صندوق رافه دانشجویان

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

جوییشرایط ضامنین ربای  بهره مندی  از  وام اهی دانش 
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پرداخت وام به دانشجویان  دوه  اجنپ پجردار ده 
صیهت وجید اعتبنه منزاد و میافقجت صجوقور هفجن  

.امکن  پذار است

ي كارداني، كارشناس

تهناپيوسو پيوسته 

ریال10/000/000

و هكارشناسي ارشد پيوست

ه ايدكتراي حرفناپيوسته، 

و دكتري پيوسته

ریال20/000/000

دكتراي تخصصي 

ناپيوسته

ریال50/000/000

مبلغ وام

(رد هرنیمسال)

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

وام شهرهی

گاه اهی پيام نور، جامع عل نوبت دوم وژیه  دانشجويان دوره اهی  گاه اهی اجرایی و آموزشکده اهی فنی حرفه ای و دانش گاه اهی دولتی، مراکز وابسته هب دست غيرانتفاعی و آزاد اسالمی-لتیمی کارربدی، غيردودانش

جمهوری اسالمی اریان

وزارت ،علوم تحقیقات و فناوری 
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
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ویانصندوق رافه دانشج 

جمهوری اسالمی اریان

وزارت ،علوم تحقیقات و فناوری 
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

وییسند تعهدانمه دانشج 

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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