
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

وزارت ،علوم تحقیقات و فناوری 
صندوق رافه دانشجویان

: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 
www.bp.swf.ir و یا از سایت صندوق

.وارد پورتال شویدwww.swf.irرفاه 

12 3

:ندوق رافهنحوه ثبت انم رد پوراتل دانشجویی ص 

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


ویانصندوق رافه دانشج 

عدم اشتغاو در زمان دریاف  وام
پرداخت وام شهریه به دانشجویان شهریه پرداز 

.در صورت وجود اعتبار امکان پذیر استشاغل

سنوات مجاز دریاف  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

خالص  شرایط عمومی و آموزشی برای دریاف  وام دانشجویی جمهوری اسالمی اریان

ناوری وزارت ،علوم تحقیقات و ف 
صندوق رافه دانشجویان

انسایت صندوق رفاه دانشجوی: 

فاهپورتال دانشجویی صندوق ر:  www.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/


جمهوری اسالمی اریان

ی وزارت ،علوم تحقیقات و فناور
انواع وام اهی  دانشجوییصندوق رافه دانشجویان

اندانشجویرفاهصندوقسایت:رفاهصندوقدانشجوییپورتال:

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


تحصیلی
وام 

2
درصرردی مبلررم وام 50افررزای  

دانشجویان برترر، ممتراز  ونمونره 
کشوری و مبتکر با ارائه مردار  و

.مستندات

34

5

1
اهرل دانشجویان متمبلم وام تحصیلی

د دو برابر مبلم وام دانشجویان مجرر
.می باشد

درصرردی مبلررم وام 50افررزای  
دانشجوی متاهل زن دارای فرزند که
به علت شهادت،فوت، متارکه و یرا از

زند یا کارافتادگی همسر، سرپرستی فر
فرزندان خود را بر عهرده دارد، برا 

.ارائه مدار  و مستندات قانونی

درصرردی مبلررم وام 50افررزای  
دانشجویان تحرت پوشر  کمیتره

و سرازمان ( ره)امداد امام خمینی
و بهزیستی کشور با ارائه مردار 

.مستندات قانونی

درصردی مبلرم وام 50افزای  
دارای )دانشجویان توان خرواه 
اشنوا و آسیب بینایی و کم بینا، ن

کررم شررنوا، معلررول جسررمی و 
در صررورت ارائرره ( حرکترری
.مدار 

www.swf.ir

جمهوری اسالمی اریان

اوری وزارت ،علوم تحقیقات و فن
صندوق رافه دانشجویان

www.bp.swf.ir

درصرردی مبلررم وام 50افررزای 
دانشجویان مجرد سراکن در خوابگراه
های غیردولتی مرورد تیییرد شرورای 
نظررارت و ارزیررابی خوابگرراه هررای 
ات غیردولتی با ارائه مدار  و مسرتند

.قانونی

6

انصندوق رافه دانشجوی

:مدار  مورد نیاز
سند تعهد نامه دانشجویی( 1

مدار  و مستندات مربوط به دانشجویان خاص( 2
مندرج در آیین نامه

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


:مبلم تسهیالت
ریال 65/000/000
سالریال در 130/000/000

ل مبلم وام تحصیلی دانشجویان متاه
تا دو برابر مبلم وام دانشجویان 

.مجرد می باشد

پرداخت به صورت
هر ش  ماه یک مرتبه

ویرر ه مرردت اسررتفاده از وام
ه دکتررری تخصصرری ناپیوسررت

ر نیمسال تحصیلی د8حداکثر 
.دطول مقطع تحصیلی می باش

:مدارک مورد نیاز
سند تعهد نام  دانشجویی

تحصیلی وام
صصی انپیوستهدکتری مقطع  تخ جمهوری اسالمی اریان

ی وزارت ،علوم تحقیقات و فناور
صندوق رافه دانشجویان

دانشجویان روزانه دانشگاه های دولتی، 
مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی

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


رای کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکت
حرفه ای و دکترای پیوسته

میلیون 25
ریال

میلیون 65
ریال

دکترای تخصصی ناپیوسته

میلیون 30
ریال

جمهوری اسالمی اریان

ی وزارت ،علوم تحقیقات و فناور
تحصیلیصندوق رافه دانشجویان

وام 

www.swf.ir
www.bp.swf.ir

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


پرداخت وام به دانشدجویان دوره هدای پدردیر در 
صورت وجود اعتبار مازاد و موافرت رئدیر صدندوق 

.رفاه امکان پذیر است

ی کاردانی، کارشناس

تهناپیوسو پیوسته 

ریال15/000/000

و هکارشناسی ارشد پیوست

ه ایدکترای حرفناپیوسته، 

و دکتری پیوسته

ریال30/000/000

دکترای تخصصی 

ناپیوسته

ریال65/000/000

مبلغ وام

(رد هرنیمسال)

پرداخت وام شهریه بده دانشدجویان شدهریه پدرداز 
، دوره مجازی و دانشجویان مراطع تحصدیتتشاغل

تکمیلی انترالی از خارج به داخل کشدور در صدورت
.وجود اعتبار امکان پذیر است

وام شهرهی

گاه اهی پیام نور، جامع عل نوبت دوم وژیه  دانشجویان 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 دانشجویان

1

2

3

ز دانشجویانی که مطاب  قوانین و مرررات کشوری ا
پرداخت تمام یا بخشی از هزینه های تحصیل معاف

نمیهستند، مشمول دریافت کنندگان وام شهریه 
.باشند

دانشجویانرفاهصندوقسای :

رفاهصندوقدانشجوییپورتاو:

www.swf.ir

www.bp.swf.ir

سند تعهد نام  دانشجویی: مدارک مورد نیاز

http://www.swf.ir/
http://www.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 امال  مجاز باشد

ریال350/000/000
شهر تهران

ریال 300/000/000
کالن شهر ها

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

ریال 250/000/000
سایر شهر ها

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

.ت نمایدپرداخصورت یکجا به ، مبلم وام رامطابر 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 بمتیهلیمجاز به استفاده از وام مسکنهم زمان هل ساکن در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه های دولتی و یا غیردولتی، یدانشجوی مت( 5

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

.مند گرددوام بهرهتواند از اینا ارائه مدار  و مستندات قانونی مید بدانشجوی متیهل 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

وزارت ،علوم تحقیقات و فناوری 
صندوق رافه دانشجویان

یک بار پرداخ  در طوو مر مقطع تحصیلی

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

ندانشجویارفاهصندوقسای :

اهرفصندوقدانشجوییپورتاو:

www.swf.ir

www.bp.swf.ir
(ودیعه)وام مسکن متأهلی

نکات
مهم

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


کاردانی، کارشناسی

سی ناپیوسته و کارشنا

ثر ارشد ناپیوسته حداک

در هر مقطع رویداد3

.تحصیلی

رای کارشناسی پیوسته و دکت

5ر تخصصی ناپیوسته حداکث

.در هر مقطع تحصیلیرویداد

وسته کارشناسی ارشد پی

دکتررری پیوسررته و ، 

دکترررای حرفرره ای 

در رویرداد6حداکثر 

.هر مقطع تحصیلی

هلاتولد فرزند دانشجوی مت

ریال65/000/000مبلم وام 

فوت پدر، مادر، همسر یا فرزند 

دانشجو

ریال40/000/000مبلم وام 

ح دانشجویان حادثه دیده در سوان

و تصادفات

ریال65/000/000مبلم وام تا 

ای دانشجویان مبتال به بیماری ه

خاص و پرهزینه

ریال65/000/000مبلم وام تا 

بیماری خاص و پر هزینه یکی از

اعضاء تحت تکفل دانشجو

ریال65/000/000مبلم وام تا 

خرید لوازم کمک آموزشی

ریال65/000/000مبلم وام تا 

جمهوری اسالمی اریان

وزارت ،علوم تحقیقات و فناوری 
صندوق رافه دانشجویان

دانشجویانرفاهصندوقسای :وام ضروری 

رفاهصندوقدانشجوییپورتاو:

www.swf.ir

www.bp.swf.ir

انواع رویدادهای وام ضروری

ازدواج

ریال65/000/000مبلم وام 

دانشجویان توان خواه 

ریال65/000/000مبلم وام 

دانشجویان قهرمان ورزشی 

ریال40/000/000مبلم وام 

یوقوع حوادث و بالیای طبیع

ریاو40/000/000مبلغ وام 

وری دانشجویان برتر، نمونه کش

و مبتکر 

ریال40/000/000مبلم وام 

موارد خاص

هلت ارائه مستندات م
ماه پر از 6حداکثر تا 
رویدادوقوع 

هلت ارائه مستندات م
ماه پر از 9حداکثر تا 
حادثهوقوع 

هلت ارائه مستندات م
ماه پر از 6حداکثر تا 
رویدادوقوع 

هلت ارائه مستندات م
ماه پر از 9حداکثر تا 
رویدادوقوع 

حدداکثرمهلت ارائه مسدتندات 
ماه پر از تاریخ عرد18تا 

ازدواج فرددو رویددداد پرداخددت 
در تمددام مردداطع یههک نوبهه  

.دتحصیلی امکان پذیر می باش

:مدار  مورد نیاز
سند تعهد نامه دانشجویی( 1

مدار  و مستندات مربوط به هر رویداد، مندرج در آیین نامه ( 2
پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی

مهلت ارائه مستندات 
ماه پر از 9حداکثر تا 

وقوع حادثه

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


شرایط ضمانت وام اهی دانشجویی
د ضامنین تعدا

:دانشجوییهایوامبازپرداختضمانتبرایضامنینتعداد

ریال، معرفی یک 150/000/000برای دریافت وام های دانشجویی تا سقف مبلم
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 مبلم  
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 بی  از مبلم 
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

http://www.swf.ir/
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سررردفتران اسررناد 
رسرررمی، ازدواج و 
طالق دارای مجوز از 
سازمان ثبت اسرناد و

.امال  کشور

می کارکنان استخدا
. نیروهای مسلح

ی و بازنشستگان کشرور
لشررگری و مسررتمری 

.اعیبگیران تیمین اجتم

کمیترره ضررمانت 
امرررداد امرررام 

برای( ره)خمینی
مررددجویان وام

تحت پوشر  آن 
.نهاد

جوییشرایط ضامنین ربای  بهره مندی  از  وام اهی دانش 

اعضای میأت علمهی 
وزارت خانهه  مههای 
علههوم، تحقیقههات و 
فناوری و بهداشه ، 
درمههان و آمههوز  

.پزشکی

کارکنرران رسررمی، 
پیمانی و دارنردگان
پایرره قضررایی قرروه 

نای به اسرتث)قضاییه 
( کارآموزان آن قوه
و همچنین کارکنران
قراردادی آن قوه با 

سال سابقه5حداقل 
کار و دارای شناسره 

.کارمندی

جمهوری اسالمی اریان

وزارت ،علوم تحقیقات و فناوری 
صندوق رافه دانشجویان

مشررمولین دریافررت 
د حقوق و مزایا از بنیا
شرررهید و امرررور 

.ایثارگران

انی کارکنان رسمی و پیم
قوه مقننره و همچنرین 
کارکنان قرراردادی آن 

سرال 5قوه با حرداقل 
سررابقه کررار و دارای 

. شناسه کارمندی
اعضای هیریت علمری 
رسمی دانشرگاه آزاد 
اسررالمی و همچنررین 
کارکنرران رسررمی و 
قراردادی آن دانشگاه

سال سابقه5با حداقل 
.کار

کارکنههان رسههمی و 
پیمانی دستگاه مهای
اجرایههی و ممینههین 
کارکنههان قههراردادی 
آن دسههتگاه مهها بهها 

ساو سهابق  5حداقل 
کههار و دارای شناسهه  

.کارمندی

کارکنان قررارداد 
دائم بانک هرا برا 

سررال 5حررداقل 
.سابقه کار

دانشجویانرفاهصندوقسایت:

رفاهصندوقدانشجوییپورتال:

www.swf.ir
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تمری چناچه ضامن کارمند، حقوق بگیر،بازنشسته،مس
.بگیر و یا عضو هیات علمی باشد

ع به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی ناشی از شیو
رای اخذ گواهی کسر از حقوق ببیماری کرونا در کشور،
.الزامی نمی باشد1401-1402نیمسال اول تحصیلی 

 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 حروق

جمهوری اسالمی اریان

ی وزارت ،علوم تحقیقات و فناور
صندوق رافه دانشجویان

.

.

.

.

در گددواهی کسددر از حرددوق مددی بایسددت نددوع : یددادآوری
ه درج گردد و صرفا خطاب ب( رسمی،پیمانی،قراردادی)استخدام

شد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحریرات و فناوری با
ز و سازمان مربوطه متعهد به پرداخت بدون قید و شرط بددهی ا

.طری  کسر از حروق وامن گردد

.چنانچه ضامن از سر دفتران باشد

ی کپد)ارائه کپی مجوز یا پروانده فعالیدت
انه برابر با اصل شده ممهور به مهر دفتر خ

(اسناد رسمی

رک مورد نیاز ضامنین ربای  ضمانت  وام اهی دانشجوی  یمدا

https://www.swf.ir/
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ویانصندوق رافه دانشج 

جمهوری اسالمی اریان

وزارت ،علوم تحقیقات و فناوری 
صندوق رافه دانشجویان

م شهده از مطابق با پیش نوی  اعالمی بایس سند تعهدنام  دانشجویی
نظهیمسوی صندوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی ب  طور دقیق و خوانا ت

با مفاد   شدهئدر صورت عدم مطابق  سند تعهد ارا.شود و ب  ثب  برسد
تنظهیم می بایس  سند تعهد مجهددپیوس  در آیین نام  صندوق، سند 
.شردد

قیقات و متعهدل  این سند صرفاً صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تح
.فناوری بوده و مشخصات آن قابل تغییر نیس 

وییسند تعهدانمه دانشج 

اکز ارائ  ب  اداره رفاه دانشجویی دانشگاه ما یا مربرایمدارک الزامی 
:تحصیلآموز  عالی محل 

فاتر اسهناد اصل سند تعهدنام  دانشجویی تنظیمی ب  وسیل  یکی از د-1
.رسمی کشور

عالیه  برابر با اصل مجوز یا پروان  فتصویرشوامی کسر از حقوق یا -2
ضامن 

.تصویر آخرین حکم استخدامی ضامن یا ضامنین-3

د ارائه  دانشجویانی ک  قبل از ابالغ این آیین نام  سند تعهه: یادآوری
مهای امنموده اند در صورتیک  سند تعهد آنها کفای  ضمان  دریافه  و
.اردمقرر در این آیین نام  را نماید نیاز ب  ارائ  سند تعهد جدید ند

https://www.swf.ir/
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1

3

2

دانشجویان نیاز به ارائه معرفی نامده از نهادهدای
. حمایتی به دانشگاه ندارند

شهریهوامازاستفادهامکاندرخواستثبتازپر
.ندارندراتحصیلینیمسالدربانکیاوصندوق

4

نیمسالهردرپوششتحتدانشجویاناسامی
اهرفصندوقبهحمایتینهادهایتوسوتحصیلی
.شوندمیمعرفی

ی عدم ثبت درخواست وام توسو دانشجوی معرف
شده از نهاد های حمایتی به منزله انصراف از 

.دریافت وام مازاد شهریه می باشد

دانشجویانرفاهصندوقسای :

رفاهصندوقدانشجوییپورتاو:

www.swf.ir

bp.swf.ir

جمهوری اسالمی اریان

وزارت ،علوم تحقیقات و فناوری 
د  و سازمان بهزیستیمازاد شهرهی دانشجویان تحت پوشش کمیته اصندوق رافه دانشجویان مدا

دانشجوی نوبت دوم دانشگاه دولتی، آموزشکده فنی و حرفه ای
مراکز وابسته به دستگاه اجرایی، دانشجوی دانشگاه های

پیام نور، علمی و کاربردی، آزاد اسالمی و موسسات غیردولتی
غیر انتفاعی

توج 
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