دانشجوی ورودی جدید و بدون
پرونده در سامان جامع صندوق
(1
(2
(3

(4
(5

انتخاب گزینه ثبت نام دانشجوی جدید
وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد و انتخاب
گزینه جستجو
وارد کردن تابعیت ،محل صدور ،مرکز
آموزشی ،رشته تحصیلی ،نوع دوره ،مقطع،
سال ورود ،نیمسال ورود ،شماره
دانشجویی ،تلفن ثابت و همراه و دریافت
کد صحت سنجی
وارد نمودن کد صحت سنجی و انتخاب
ذخیره
درصورت تایید دانشجو توسط دانشگاه به
عنوان دانشجوی آن دانشگاه ،دانشجو با
ورود مجدد به پورتال دانشجویی و ثبت
کلمه کاربری و رمز عبور درخواست وام می
نماید.
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نحوه ثبت انم رد پوراتل دانشجویی صندوق رافه:

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

دانشجوی دارای سابقه دریافت وام از صندوق در
همان مقطع تحصیلی:

(1
(2

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

(3

(4
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وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور (که ممهان
کدملی دانشجو بدون خط تیره می باشد).
ورود ب بخش اطالعات دانشجو در صهورتی که
مقطع تحصیلی قبلی تعیین تکلیه شهده باشهد
(صدور دفترچ یا تسوی حساب) و انتخاب ثبه
مقطع تحصیلی جدید.
پنجره جدید باز شده ،مقطع قبلی و تعیین تکلی
شده را نمایش می دمد و دانشجو مهی بایسه
درخواس ایجاد مقطع تحصیلی جدید را انتخاب
نماید.
وارد کردن تابعی  ،محل صدور ،مرکز آموزشی،
رشت تحصیلی ،نوع دوره ،مقطهع ،سهاو ورود،
نیمساو ورود ،شماره دانشجویی ،تلفهن ثابه و
ممراه و دریاف کد صهح سهنجی در شوشهی
ممراه ب صورت پیامک و انتخاب ذخیره.
درصورت تایید دانشجو توسط دانشگاه ب عنهوان
دانشجوی آن دانشگاه ،دانشجو با ورود مجدد ب
پورتاو دانشجویی و ثب کلم کاربری و رمز عبور
،درخواس وام می نماید.

 (1دانشجو می بایست با توجه به محدودیت های
فنی از ساعت  8صبح الی  16بعد ازظهرر در
پورتال دانشجویی ثبت نام نماید.
 (2نام کاربری کلیه دانشرجویان،کد ملری بره
صورت  10رقم عددی و بدون خطوط بین آن
می باشد.
 (3کلمه عبور برای دانشجویان قردیمی همران
کلمه عبور قبلی و برای دانشجویان جدید 10
رقم کد ملی بدون خطوط بین آن است.
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مسررتقیما وارد پورتررال دانشررجویی
 bp.swf.irو یا از سایت صندوق رفراه
 www.swf.irوارد پورتال شوید.

رامنمایی بیشتر ب اداره رفاه دانشگاه محل تحصیل خود مراجع یا تماس بگیرید.
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خالصه شرایط عمومی و آموزشی برای دریافت وام دانشجویی
عدم اشتغال در زمان دریافت وام
پرداخت وام شهریه به دانشجویان شهریه پرداز
شاغل در صورت وجود اعتبار امکان پذیر است.
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دانشجویان تحت پوشش نهاد های
حمایتی در اولویت دریافت وام
دانشجویی هستند.

سنوات مجاز دریافت وام
کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد  4نیمسال
کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته  8نیمسال
کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای  12نیمسال
دکترای پیوسته  16نیمسال

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

عدم دریافت بورس یا کمک هزینه تحصیلی
از سایر سازمان ها و عدم داشتن بدهی
معوق به صندوق

www.swf.ir

 :سایت صندوق رفاه دانشجویان

bp.swf.ir

 :پورتال دانشجویی صندوق رفاه
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مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات مجاز
دانشجو حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی جزء سرف مدت
استفاده از وام وی محاسبه نمی شود.
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7

امکدددان دریافدددت وام بدددرای
دانشجویان مهمان صرفا از طرید
دانشگاه مبدا امکان پذیر است.
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وام شهرهی

نش
علم
ن
ن
وژیه دا جويان دوره اهی نوبت دوم دا ش گاه اهی دولتی ،مراکز وابسته هب دست گاه اهی اجرایی و آموزشکده اهی فنی حرفه ای و دا ش گاه اهی پيام نور ،جامع ی
کارربدی ،غيردولتی-غيرانتفاعی و آزاد اسالمی
پرداخت وام شهراه بجه دانشجویان شجهراه پجرداز
شاغل ،دوه مونزپ و دانشویان مقنطع تحصجالتت
تکماللی انتقنلی از خنهج به داخل کشجیه ده صجیهت
وجید اعتبنه امکن پذار است.

دانشویاننی که مطنبق ضیابط و مقرهات کشیهپ از پرداخت
تمنم ان بخشی از ازاوه انپ تحصالل معنف استوق ،مشمیل
دهانفت وام شهراه نمی باشند.

كارداني ،كارشناسي

1
2

پيوسته و ناپيوسته
 13/000/000ریال

كارشناسي ارشد پيوسته و
ناپيوسته ،دكتراي حرفه اي

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

مدارک مورد نیاز :سند تعهد نامه دانشجویی

3

و دكتري پيوسته
 26/000/000ریال

مبلغ وام
(رد هرنیمسال)

دكتراي تخصصي
ناپيوسته
 65/000/000ریال

 : www.swf.irسایت صندوق رفاه دانشجویان
 : bp.swf.irپورتال دانشجویی صندوق رفاه
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کارکنییاو ریییم و
پیمان دیتگاه هیای
ی و همینییی
اجرایی
یراردادی
یاو ای
کارکنی
وو دیییتگاه هییا بییا
حداال  5یال ییابقه
یه
یار و دارای شنایی
کی
کارمندی.
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شرایط ضامنین ربای بهره مندی از وام اهی دا و ی

کارکنان اورارمام
مائم بانک هوا بوا
حووداال  5سووال
سابق کار.

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
ایانی (ب اسوت نای
کارنمرزان نن اره)
و ه چنین کارکنوان
ارارمامی نن اره با
حداال  5سال سابق
کار و مارای شناسو
کارمندی.

بازنشستگان کشورری و
لشووگری و مسووت ری
بگیران تأمین اجت اعی.

کارکنان استخدامی
نیروهای مسلح.

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

www.swf.ir
bp.swf.ir

مشوو رلین مرنا وو
حقرق و مزانا از بنیام
شوووهید و امووورر
ان اراران.

کارکنان رس ی و پی انی
اره مقننو و ه چنوین
کارکنان اورارمامی نن
اره با حوداال  5سوال
سووابق کووار و مارای
شناس کارمندی.

ضوو ان ک یتوو
ووا
وودام امو
امو
خ ینی(ره) برای
وا موودمجرنان
تح پرشو نن
نهام.

اعیای هیوأ عل وی
رس ی مانشوگاه نزام
اسوویمی و ه چنووین
کارکنووان رسوو ی و
ارارمامی نن مانشگاه
با حداال  5سال سابق
کار.

قبصره  -1بر اساس ماده  5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ،08/07/1386دستگاه های اجرایی شامل کلیه وزارتخانه ها ،مراکز دولتی ،موسسات یا نهادهای
عمومی غیر دولتی ،شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است( .از قبیل شرکت ملی نفت ایران ،سازمان
گسترش و نوسازی صنایع ایران ،بانک مرکزی ،بانک ها و بیمه های دولتی)
قبصره  -2موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی شامل شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان (مادامیکه بیش از  %50سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ها
باشد) ،جمعیت هالل احمر ،کمیته امداد امام خمینی(ره) ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،کمیته ملی المپیک ایران ،بنیاد  15خرداد ،سازمان تبلیغات اسالمی ،سازمان
تامین اجتماعی ،شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی ،بنیاد امور بیماری های خاص ،سازمان دانش آموزی جمهوری اسالمی ایران ،صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و
عشایر ،صندوق تامین خسارت های بدنی و سایر سازمان هایی که براساس قوانین و مقررات مشمول این عنوان قرار می گیرند.

شرایط ضمانت وام اهی دانشجو یی
تعدا د ضامنین

جمهوری اسالمیاریان
وزارت ،علوم تحقیقات و فناوری
صندوق رافه دانشجویان

تعداد ضامنین برای ضمانت بازپرداخت وام های دانشجویی:

1

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

برای دریافت وام های دانشجویی تا سقف مبلغ 300/000/000ریال ،معرفی یک
نفر ضامن رسمی یا پیمانی و یا دو نفر ضامن قراردادی از بین ضامنین واجد شرایط
مندرج در ماده  11آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی صندوق
الزامی است.

3

2

برای دریافت وام های دانشجویی بیش از مبلغ  300/000/000ریال ،معرفی یک نفر
ضامن دیگر (عالوه بر ضامنین قبلی) صرفا از میان کارکنان رسمی و پیمانی واجد
شرایط در ماده  11آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی صندوق
الزامی است.
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ارائه گواهی کتبی ضمانت از کمیته امداد امام
خمینی(ره) برای دانشجویان تحت پوشش آن نهاد.

چنانچه ضامن از سر دفتران باشد.
ارائه کپی مجوز یا پرواناه فعالیا (کپای
برابر با اصل شده ممهور به مهر دفتر خانه
اسناد رسمی)

یااادآوری :در گااواهی کساار از حقااوق ماای بایساا نااو
استخدام(رسمی،پیمانی،قراردادی) درج گردد و صرفا خطاب به
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری باشد
و سازمان مربوطه متعهد به پرداخ بدون قید و شرط بادهی از
طریق کسر از حقوق ضامن گردد.

چناچه ضامن کارمند ،حقوق بگیر،بازنشسته،مستمری
بگیر و یا عضو هیات علمی باشد.
 ارائه آخرین حکم استخدامی یا قرارداد یک ساله ی
دارای مهر تأیید و امضای دستگاه مربوطه به اداره رفاه
دانشگاه
 ارائه گواهی کسر از حقوق
.
.
.
.
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سند تعهدنامه دانشجویی می بایست مطابق با پیش نویس اعالم شدد ا
سوی صندوق در یکی ا دفاتر اسناد رسمی به طور دقیق و خوانا تنظدی
شود و به ثبت برسد .در صورت عدم مطابقت سند تعهد ارائه شد با مفاد
سند پیوست در آیین نامه صندوق ،می بایست سند تعهد مجددد تنظدی
گردد.

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

مدارک الزامی برای ارائه به ادار رفا دانشجویی دانشگا ها یا مراکز
آمو ش عالی محل تحصیل :
 -1اصل سند تعهدنامه دانشجویی تنظیمی به وسیله یکی ا دفاتر اسدناد
رسمی کشور.
 -2ارائه گواهی کتبی ضمانت با پرداخت وام های دانشجویی ا کمیته
امداد امام خمینی (ر ) برای دانشجویان تحت پوشش آن نهاد.
 -3تصویر آخرین حک استخدامی ضامن یا ضامنین.
یادآوری :دانشجویانی که قبل ا ابالغ این آیین نامه سند تعهدد ارائده
نمود اند در صورتیکه سند تعهد آنها کفایت ضمانت دریافدت وامهدای
مقرر در این آیین نامه را نماید نیا به ارائه سند تعهد جدید ندارد.

نش
صندوق رافه دا جویان

