
 اهَس داًشجَیاى ایٌتشًتی  ثبت ًامهشاحل 

ًجام دّیذ ٍ دسصَست بِ دلت ا ساجْت استفادُ اص تسْیالت  خَابگاُ یا  ٍام داًشجَیی هی بایست هشاحل صیش

 .ائیذًواهَس داًشجَیاى هشاجعِ  04تاق شواسُ تواس ٍ یا بِ ا 40033420777شواسُ  ابشٍص هشىل ب

 )شىل صیش( جْت تشىیل پشًٍذُ اهَس داًشجَیی https://bp.swf.irهشاجعِ بِ سایت  -0

 استفادُ ًوائیذ.(Firefoxفایشفاوس )د بِ سایت فَق بْتش است اص هشٍسگش تَجِ : جْت ٍسٍ

 داًشجَیاى جذیذ فالذ پشًٍذُ دس ساهاًِ صٌذٍق سفاُ داًشجَیاى 

 

 

 

 

 

 

https://bp.swf.ir/


  پشًٍذُ دس ساهاًِ صٌذٍق سفاُ داًشجَیاى)داًشجَیاى دٍ همغعی(داًشجَیاى داسای 

پس اص ٍسٍد بِ پَستال صٌذٍق سفاُ داًشجَیاى ، ًسبت بِ اًتخاب گضیٌِ دسخَاست همغع 

 جذیذ الذام ًوائیذ.

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 ثبت اعالعات دسخَاستی ساهاًِ -0

 
 صیش سا اًجام دّیذًىتِ: دس صَست ٍجَد هشىل دس اًتخاب هشوض آهَصشی ٍ ... الذاهات 



 
هی باشذ لزا ًیاصی بِ هشاجعِ حضَسی ثبت ًام اهَسداًشجَئی  ٍاحذ هشبَط بِتائیذ اعالعات ٍسٍدی   -3

 تائیذ ًوی باشذ(جْت 

تَجِ: جْت بْشُ هٌذی اص ٍام ّای سٍصاًِ ًسبت بِ افتتاح حساب ًضد باًه تجاست الذام ًوَدُ  ٍ آى سا  -0

 داًشجَیاى داًشجَیاى اعالع دّیذ.بِ واسشٌاساى اداسُ سفاُ 

 40033420772داًشىذُ وشاٍسصی : سشواس خاًن باباصادُ           تلفي: 

 40033420403داًشىذُ فٌی ٍهٌْذسی : سشواس خاًن حسٌلَ     تلفي: 

 40033420000داًشىذُ علَم اًساًی : آلای حسٌی                تلفي: 

 40033420003تلفي:                    داًشىذُ علَم پایِ : آلای فالح   

 

: ٍام داًشجَیاى ًَبت دٍم )شباًِ( بِ حساب داًشگاُ ٍاسیض هی گشدد ًٍیاصی بِ افتتاح حساب 0تبصشُ 

 ًذاسد.

ساختواى هعاًٍت  04سپشدى تعْذ هحضشی دس یىی اص دفاتش اسٌاد سسوی ٍ اسائِ آى بِ اتاق شواسُ  -2

ت ٍام ّای داًشجَیی الضاهی است.)تلفي واسشٌاس هشبَعِ  داًشجَیی جْت بْشُ هٌذی اص تسْیال

40033420777) 

  فشم ّا  –اداسُ سفاُ  –فشم ّای الصم جْت سپشدى تعْذ هحضشی دس سایت هعاًٍت داًشجَیی

 جْت الذام دس دستشس عوَم لشاسدادُ شذُ است.



  ششایظ ضواًت ٍ هذاسن هشبَط بِ ضواًت دس لَاًیي پشداخت ٍ باصپشداخت دس سایت هعاًٍت

 فشم ّا  روش شذُ است. –اداسُ سفاُ  –داًشجَیی 

صٌذٍق فاص دٍ هی تَاًیذ بِ سیستن جاهع ، جْت دسخَاست ٍام داًشجَئی تائیذ ٍاحذ ثبت ًامپس اص   -4

عبك اعالع سساًی اداسُ سفاُ  هشاجعِ ٍ)شىل صیش(  https://bp.swf.irسفاُ داًشجَیاى بِ آدسس 

 داًشجَیاى الذام ًوائیذ.
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دانشجوی ورودی جدید در مقطع جدید و 
:دارای پرونده در سامانه جامع صندوق

که  ممهان )وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور )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

تکلی  پنجره جدید باز شده،  مقطع قبلی و تعیین)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

نهوان درصورت تایید دانشجو توسط دانشگاه ب  ع)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

دانتخاب گزینه ثبت نام دانشجوی جدی)1
اب وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد و انتخ)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

ه به درصورت تایید دانشجو توسط دانشگا)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

که )ورود به پورتال دانشجویی با نام کاربری و رمز عبور )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
های دانشجو می بایست با توجه به محدودیت)1

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

ه نام کاربری کلیه دانشرجویان،کد ملری بر)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

  اینترنهصرفاً با استفاده از مرورگرر 
و (Internet Explorer)اکسهللورر
از طریق رایانه ( Firefox)فایر فاکس

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

www.swf.irوارد پورتال شوید.

.را اضافه نماییدswf.irسایت صندوق compatibility view settingsگزینه  toolsدر قسمتاینترن  اکسللورر صورت استفاده از در :تذکر *
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:ندوق رافهنحوه ثبت انم رد پوراتل دانشجویی ص 
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ویانصندوق رافه دانشج 

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

ناوری وزارت ،علوم تحقیقات و ف 
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/
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 صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 در یکی از دفاتر اسناد رسمی به طور دقیق و خوانا تنظیمپیش نویس اعالم شده از سوی صندوق مطابق با  دانشجویی الزم است سند تعهدنامه* 

 مجددتعهد سند می بایست برای دریافت وام  پیوست سند تعهد ارایه شده با مفاد سند . بدیهی است در صورت عدم مطابقتشود و به ثبت برسد

 تنظیم گردد.

 متعهدله این سند صرفاً صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و مشخصات آن قابل تغییر نیست. *

ا اطالعات مندرج در بق سند تنظیم شده بهیات وزیران، مسئولیت تطا 04/10/1373اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان مصوب  13به استناد ماده * 

 آموزش عالی کشور است. اکزمروزه معاونت دانشجویی دانشگاه ها و بر عهده کاربران ح این تعهدنامه

 به شرح ذیل است:حسب مورد  آموزش عالی محل تحصیل راکزیا مبه اداره رفاه دانشجویی دانشگاه ها  جهت ارائه الزامیمدارک *

 .امه دانشجویی تنظیمی به وسیله یکی از دفاتر اسناد رسمی کشورتعهدن اصل سند  -

 .یا پروانه فعالیت ضامن و یا گواهی کتبی ضمانت از کمیته امداد امام خمینی )ره( مجوزکپی برابر با اصل گواهی کسر از حقوق یا -

 .یا ضامنین ضامن تصویر آخرین حکم استخدامی - 

 سند تعهدنامه دانشجویی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متعهد له

                         14003141043شناسه ملی:       وزارت علوم، تحقیقات و فناوری     نام : صندوق رفاه دانشجویان

چهارراه جهان کودک   نرسیده به –خیابان آفریقا  -نشانی: تهران 89376000-021             شماره تلفن ثابت: 

                        1969957413کد پستی:                                                       15شماره   -ه شهید صانعی کوچ

 

 متعهد

نام پدر:                                       تاریخ تولد:                                                           نام و نام خانوادگی:                 

شماره شناسنامه:                         محل صدور شناسنامه:                                                                                     شماره ملی:               

                                                                                                  همراه:      تلفنثابت:                                                           شماره  تلفنشماره 

شماره تلفن ضروری)بستگان درجه اول(:                                   پست الکترونیک:                       

 رشته تحصیلی:                            دانشجویی:شماره                   مقطع:       دانشجوی دانشگاه:            

نام و کد شعبه:                                                                                             نزد بانک:                                      بانکی:                           یو شبا شماره حساب

                د پستی:                                                                                                                      ک                           م به طور کامل(:                                     ئنشانی)محل اقامت دا
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 شود(تصار در این سند صندوق نامیده می )که به اخ رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خدمات رفاهی صندوقاینجانب )متعهد( که از 

از  ،تفاده خواهم نمودصندوق اسبا معرفی  سایر شرکت ها و مراکز خرید وامو نیز  تغذیه و سکونت در خوابگاه دانشجوییشامل وام های دانشجویی، 

بازپرداخت اصل  ، پرداخت اجاره بهای خوابگاه،()نحوه بهره مندی از وام های دانشجویی مفاد آیین نامه ها و دستورالعمل های خدمات دانشجویی

 ضمن عقد خارج الزم متعهد می شوم:مقررات صندوق، کامالً مطلع هستم و اساس ضوابط و بر  کارمزد وام ها بدهی و

از دریافت هر نوع گواهی تحصیلی  دریافت خدمات رفاهی طبق ضوابط و مقررات صندوق و قبل پایان سنوات مجازز اتمام تحصیل یا پس ا (1

دفترچه اقساط نسبت به اخذ  کل بدهی %10و  وام های یکجا بازپرداختبا بازپرداخت نمایم و  نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود اقدام

نموده و مطابق تاریخ سررسید هر قسط  اقدامصندوق  تحصیل و یا از پورتال دانشجویی رفاه دانشجویی دانشگاه محلبازپرداخت از طریق اداره 

شرایط شمار مطابق ضوابط و  قسط به صورت روز شروع اولین سررسیدو کارمزد آن برای طول مدت دریافت وام تا  وامنسبت به بازپرداخت 

 اقدام نمایم. صندوق

و به کاری که مستلزم دریافت اجرت باشد اشتغال نداشته  هستمه مندی از خدمات رفاهی مطابق ضوابط و مقررات صندوق مشمول شرایط بهر (2

، دریافتی واماصل  صندوق غیر از این موضوع محرز شودچنانچه برای  و استفاده نمی نمایمسایر سازمان ها و از وام یا کمک بورس تحصیلی 

 .نمایمپرداخت  صندوق و بانک مرکزی ضوابط و مقرراتمطابق با  را خسارت متعلقه و %4کارمزد 

قسط متوالی در  10خیر بیش از اخراج از دانشگاه( یا در صورت تأ )انصراف از تحصیل، ترک تحصیل یا در صورت عدم فراغت از تحصیل (3

قسط طبق ضوابطی که صندوق تعیین می نماید در صورت تأخیر در بازپرداخت هر و  کلیه بدهی را به صورت یکجا مستردبازپرداخت اقساط، 

 . نمایم پرداختمطابق ضوابط و مقررات  به همراه خسارت متعلقهرا بدهی خود 

پس از پایان تحصیل در سنوات مجاز و یا انصراف از تحصیل، ترک تحصیل یا اخراج، خوابگاه محل سکونت دوران دانشجویی را تخلیه نمایم  (4

 یکجا خواهم بود. صورتبرابر اجاره بهای خوابگاه به  10استنکاف موظف به پرداخت  و در غیر این صورت از زمان

محدودیت  از جملهدر صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر، اینجانب به عنوان بدهکار بانکی تلقی شده و کلیه تبعات احتمالی از آن ) (5

 پذیرم.های ناشی از ضوابط و مقررات بانکی درخصوص بدهکاران( را می 

به اداره رفاه  مراتب یا عدم تمایل ضامن نسبت به ادامه ضمانت در این مقطع یا مقاطع باالتر ضمن اعالم و ضامنیا فقدان در صورت فوت  (6

 صورت از ادامه در غیر اینسند تعهدنامه جدید اقدام نمایم.  دبالفاصله نسبت به تنظیم مجدضامن جدید معرفی نموده و انشگاه، انشجویی دد

  دریافت وام های دانشجویی محروم می گردم.

مراتب را فوراً به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و اداره رفاه دانشجویی و شماره تماس )همراه یا ثابت( خود را تغییر دهم،  چنانچه نشانی (7

به  ی اعالمی و ارسالیبالغ ها و اخطاریه هاصورت کلیه ا در غیر این تا نسبت به اصالح آن اقدام گردد. دادهدانشگاه محل تحصیل اطالع 

 محل تعیین شده در این سند تعهد واجد آثار قانونی است. 

و ضامن یا ضامنین علیه اینجانب  یم کننده سنداز طریق دفتر اسناد رسمی تنظ نسبت به ابالغ اظهارنامه یا صدور اجرائیه صندوق می تواند (8

طبق ضوابط و مقررات صندوق و نیز هزینه های ناشی از اقدام قانونی را ، ر در بازپرداخت اقساطو در صورت تأخیکارمزد برای وصول اصل و 

، هزینه . کلیه هزینه های قانونی از قبیل هزینه های اطالع رسانیکنداقدام  ،تشخیص و به دفتر اسناد رسمی اعالم نماید راساًبه هر میزان که 

است. هم چنین صندوق می تواند برای وصول  یا ضامنین ، نشرآگهی و... بر عهده متعهد و ضامنرنامهاظها ابالغیه، صدور اخطاریه، صدور اجرائ

 مطالبات خود از کلیه شیوه ها و راهکارهایی که صالح بداند، استفاده نماید.
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در قبال صندوق دارد و  در تمامی مقاطع تحصیلی ابت دریافت خدمات رفاهیاینجانب ضامن؛ با اطالع کامل از تعهداتی که متعهد این تعهدنامه ب

  :که یافته شفاهی با صندوق( متعهد و ملتزم می شوم )انعقاد ملزم به ایفاء تعهدات خود گردیده است، ضمن عقد خارج الزم

 صندوق انجام دهد. ضوابط و مقرراتتمامی تعهدات فوق را به صورت کامل و به نحو مطلوب و منطبق بر  متعهد (1

چنانچه نامبرده خالف ضوابط و مقررات مذکور عمل نماید به محض اعالم و تشخیص صندوق، کلیه بدهی متعهد فوق و مطالبات آن صندوق  (2

 را بدون اعتراض پرداخت نمایم.

محدودیت های  از جملهاحتمالی از آن )در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی متعهد، اینجانب به عنوان بدهکار بانکی تلقی شده و کلیه تبعات  (3

 ناشی از ضوابط و مقررات بانکی درخصوص بدهکاران( را می پذیرم.

ضامنین/ضامن  

نام پدر:                                      تاریخ تولد:                                                                            نام و نام خانوادگی: 

               شماره ملی:                                              شماره شناسنامه:                        محل صدور شناسنامه:          

     شماره تلفن ثابت:                                                       شماره تلفن همراه:                                     

                                                                                                                                                                               نشانی)محل اقامت دائم به طور کامل(:                                                                     کد پستی:

                                                                                      شاغل در)نام محل کار،شهرستان،منطقه و حوزه محل کار(:                               

       شناسه ملی محل کار:                                   شماره تلفن محل کار:                        شماره حکم کارگزینی:          

 نزد بانک:                             نام و کد شعبه:                            بانکی:               یشماره حساب و شبا

                                 

 

 

       

 

                            نام و نام خانوادگی:                                   نام پدر:                                      تاریخ تولد:              

             شماره ملی:                                              شماره شناسنامه:                        محل صدور شناسنامه:            

                                  شماره تلفن ثابت:                                                       شماره تلفن همراه:        

                                                                                                                                                                 نشانی)محل اقامت دائم به طور کامل(:                                                                     کد پستی:              

                                          شاغل در)نام محل کار،شهرستان،منطقه و حوزه محل کار(:                                                                           

شماره تلفن محل کار:                        شماره حکم کارگزینی:                                             شناسه ملی محل کار:       

 بانکی:                                     نزد بانک:                             نام و کد شعبه:      یشماره حساب و شبا

                                 

 

 

       

 



4   
 
 

برای همه  در آن واحدن و متعهد در برابر صندوق تضامنی است و صندوق می تواند برای هر یک از نامبردگان و یا یلیت ضامن یا ضامنئومس (4

سبت به میزان بدهی جهت چنین تشخیص و اعالم صندوق به دفتر اسناد رسمی و مراجع قضایی نیه نماید، هما تقاضای صدور اجرائآن ه

 بوده و قابل اعتراض نیست. ءیه و اقدام قانونی علیه متعهد و ضامن قاطع و الزم االجراصدور اجرائ

یا از طریق می تنظیم کننده سند اعالم نمایم سناد رسمراتب را فوراً به دفتر ا ،خود را تغییر دهمشماره تماس )همراه یا ثابت(  و چنانچه نشانی (5

اصالح آن در  پیگیری هم چنین متعهد را ملزم به دانشگاه محل تحصیل وی اطالع دهم.متعهد نشانی جدید خود را به اداره رفاه دانشجویی 

به محل تعیین شده در این سند تعهد واجد  سالیی اعالمی و اردر غیر این صورت کلیه ابالغ ها و اخطاریه ها .سامانه دانشجویی صندوق نمایم

 آثار قانونی است.

تحقیقات و فناوری بوده و فسخ سند تعهد صرفاً با اعالم صریح، کتبی و بدون قید و شرط  ذینفع این سند صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، (6

 واهد شد.مقام مجاز صندوق یا نماینده قانونی وی به وسیله دفتر اسناد رسمی انجام خ

 

                    2امضاء ضامن                                      1امضاء ضامن                          امضاء متعهد                                  

 

 

 



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 

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


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

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


تحصیلی
وام 

2
درصزز م لغ ززم  ا  50افززیا   

از  تحصی ی دانشجو ان برتزر  لت ز
لغ کر   نتونز  ششزورم بزا ارا ز  

.ل ارک   لس ن ات الز 

34

5

1
ب  دانشجوم لجزرد دز ا م لغ زم 

  بز  دانشزجوم ریال15/000/000
ل أهم با ارا   سن  تاهم د اشثر لغ م 

.ر ال تع ق لی گیرد20/000/000

ی درص م لغ م  ا  تحصی 50افیا   
دانشجوم ل اهم زن دارام فرزن  ش 
ب  ع ت شهادت فوت  ل ارش     زا از

زن   ا شاراف ادگی هتسر  سرپرس ی فر
فرزن ان خود را بر عهز   دارد  بزا 

.ارا   ل ارک   لس ن ات الز 

درصزز م لغ ززم  ا  50افززیا   
  تحصی ی دانشجو ان تحت پوشز

  ( ر )شتی   ال اد الزا  ختینزی
  سازلان بهی س ی ششور بزا ارا ز

.ل ارک   لس ن ات الز 

درصز م لغ زم  ا  50افیا   
وا  خزتحصی ی دانشجو ان توان 

م شنوا  شم بینا  ناشنوا   شنابینا  )
در ( لع ول جسزتی   درش زی

.صورت ارا   ل ارک

www.swf.ir

جمهوری اسالمی اریان

اوری وزارت ،علوم تحقیقات و فن
صندوق رافه دانشجویان

bp.swf.ir

درص م لغ م  ا  تحصزی ی50افیا  
دانشجو ان لجرد سزاش  در خوابازا 
هام غیرد ل ی لزورد تأ یز  شزورام 
نظززارت   ارز ززابی خواباززا  هززام 

ات غیرد ل ی با ارا   ل ارک   لسز ن 
.الز 

6

انصندوق رافه دانشجوی

:ل ارک لورد نیاز
سن  تعه  نال  دانشجو ی( 1

ل ارک   لس ن ات لربوط ب  دانشجو ان خاص( 2
لن رج در آ ی  نال 

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

ریال30/000/000مبلغ وام 

 وت پدر، مادر، همسر یا  رزند 

دانشجو

ریال30/000/000مبلغ وام 

ح دانشجویان حادثه دیده در سوان

و تصاد ات

ریال50/000/000مبلغ وام تا 

اي دانشجویان مبتال به بيماري ه

خاص و پرهزینه

ریال50/000/000مبلغ وام تا 

بيماري خاص و پر هزینه یکي از

اعضاء تحت تکفل دانشجو

ریال40/000/000مبلغ وام تا 

ص سایر موارد مشابه به تشخي

رئيس صندوق

ریال50/000/000مبلغ وام تا 

جمهوری اسالمی اریان

وزارت ،علوم تحقیقات و فناوری 
صندوق رافه دانشجویان

دانشجویانرفاهصندوقسایت:وام ضروری 

رفاهصندوقدانشجوییپورتال:

www.swf.ir

bp.swf.ir

انواع رویدادهاي وام ضروري

ازدواج

ریال30/000/000مبلغ وام 

دانشجویان توان خواه 

ریال50/000/000مبلغ وام 

دانشجویان قهرمان ورزشي 

ریال20/000/000مبلغ وام 

یوقوع حوادث و بالیای طبیع

ریال30/000/000مبلغ وام 

وري دانشجویان برتر، نمونه كش

و مبتکر 

ریال30/000/000مبلغ وام 

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://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 امالک مجاز باشد

ریال250/000/000
شهر تهران

ریال 200/000/000
کالن شهر ها

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

ریال 150/000/000
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 ، 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

وزارت ،علوم تحقیقات و فناوری 
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/


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

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


:مبلغ تسهیالت
ریال به صورت ماهیانه7/000/000

(ریال در سال84/000/000)

:پرداخت از منابع بانک توسعه تعاون
هر سه ماه یک مرتبه

: پرداخت از منابع صندوق
هر شش ماه یک مرتبه

ویدد ه مدددت اسدده اده از وا 
ه دکهددرت تصييددپ ناپیوسدده

ر نیمسال تحيیلپ د8حداکثر 
.دطول مقطع تحيیلپ مپ باش

:مدارک مورد نیاز
سند تعهد نامه دانشجویی

وام وژیه دکتری  جمهوری اسالمی اریان

ی وزارت ،علوم تحقیقات و فناور
صندوق رافه دانشجویان

و نیمسال 96ویژه دانشجویان ورودی)
(95دوم سال 

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


یه حساب وام های دانشجویی مراحل تسو  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ضعیت بدهیمهلت تعیین و  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



دوره دریافت وامصدور دفترچه اقساط بدهی پس از پایان  نحوه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



وام های دانشجویی  تعیین وضعیت تسویه حساب   

 


