
 

 

 1400-1401معاونت امور دانشجویان سال تحصیلی 

 

                                                                                        

 سمه تعالیاب

 "دستورالعمل نحوه ورود به پورتال دانشجویی" 

 

 و مراجعه نموده    www.swf.irبه سایت صندوق رفاه به آدرس     طریق رایانه شخصی و از فایرفاکس صرفاً با استفاده از مرورگر -

 شوید. دانشجویان صفحه پورتال دانشجویی صندوق رفاهوارد    bp.swf.ir                            انتخاب سپس با

 

 دانشجو در پورتال دانشجویی صندوق رفاه:  مورد نیاز اقدامالف( 

  در سامانه جامع صندوق: جدید و بدون پروندهدانشجوی ورودی  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 

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

 درخواست وام می نماید.

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

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

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

 جدید را انتخاب می نماید.

 انتخاب 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  (3

 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 دانشگاهدانشجو توسط  تایید درصورت (5

 ،درخواست وام می نماید.

 جامع صندوق در همان مقطع تحصیلی:در سامانه  دانشجوی دارای پرونده 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.ارائه نمای دانشگاهمبنی بر عدم اشتغال به  شده  تائید بیمه ای ، استعالمگزارش شده

 . نمایندارسال  دانشگاهبرای  تجارتشماره حساب بانک باید  ویژه دکتری، مسکن، ضروری، تحصیلیقبل از ثبت تقاضای وام های  یان روزانهدانشجو -

و باید  می باشدالزامی  شهریه از منابع صندوقو  ویژه دکتری، مسکن، ضروری، تحصیلیدانشجویی برای دانشجویان متقاضی وام های  نامه سند تعهد -

همچنین برای دریافت وام هایی که مختص متأهلین می باشد، دانشجو قبل از درخواست وام در پورتال دانشجویی، باید مدارک  .گرددارسال  دانشگاهبرای تایید به 

 اعمال کرده باشد. 2تأهل را به اداره رفاه دانشگاه تحویل داده و کاربر دانشگاه در پرونده دانشجو در سامانه فاز 

 می باشد. 25/02/1140تا تاریخ   1400-1401سال تحصیلی  دومنیمسال  شجوییکلیه وام های دانو تقاضای  مهلت ثبت نام

 ورود به سایت صندوق رفاه دانشجویی 

 

جهت دریافت هرگونه راهنمایی بیشتر به اداره رفاه 

 دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه یا تماس بگیرید.



 

 

 1400-1401معاونت امور دانشجویان سال تحصیلی 

 

 

 1400-1401سال تحصیلی   دومبندی اعطای وام های دانشجویی در نیمسال ، مبلغ و زمان جدول نوع

ف
دی

ر
 

 مقاطع تحصیلی عنوان وام
 وام مبلغ 

 به ریال()

تاریخ بسته شدن پورتال 

دانشجویی )آخرین مهلت 

ثبت درخواست وام توسط 

 دانشجو(

تاریخ بسته شدن 

)آخرین  2سامانه فاز 

وام توسط مهلت تایید 

 کاربر دانشگاه(

بر حسب  واجد شرایطدانشجویان 

 نوع وام
 مالحظات

به جز دکتری همه مقاطع تحصیلی تحصیلی 1  
و متأهل  19.500.000مجرد 

39.000.000 
25/02/1401 31/02/1401 

دانشجوی روزانه دانشگاه های دولتی، 

مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی و 

 آموزشکده های فنی و حرفه ای 

  به میزان دو برابر دانشجوی مجرد وام  "با ارائه سند تأهل"به دانشجوی متأهل

 تحصیلی تعلق می گیرد.

2 

شهریه از منابع 

بانک قرض و  صندوق

 الحسنه مهر ایران

کارشناسی پیوسته و کاردانی، 

 ناپیوسته
13.000.000 

25/02/1401  31/02/1401 

 شهریه صندوق:

دانشجوی نوبت دوم دانشگاه های الف: 

دولتی، مراکز وابسته به دستگاه های 

 آموزشکده های فنی و حرفه ایاجرایی و 

دانشجویان دانشگاه های پیام نور، ب: 

جامع علمی کاربردی، آزاد اسالمی و 

 غیر انتفاعی -دولتیموسسات غیر 

  وام شهریه به شماره حساب دانشگاه بابت تأمین بخشی از بدهی شهریه

 و به عنوان بدهی وی در پرونده دانشجو ثبت می گردد.دانشجوی متقاضی واریز 

 هیاز وام شهر صرفًا می توانند یدولت یدانشگاه ها دیجد یورود اندانشجوی 

 .گردندصندوق بهره مند 

  بهزیستیسازمان مازاد شهریه دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و وام 

به شرح ذیل  (عدم اشتغال به کار در صورت)آن دو نهاد  انیصرفًا به دانشجو

 د.ریگ یتعلق م

و به ارائه سند تعهد توسط دانشجو نبوده  یازیثبت وام مذکور ن یبرا .1

 .ضمانت پرداخت وام را بر عهده دارند نهادهای حمایتی

 یاز سو مسالیهر ن یدر ابتدا طیتحت پوشش واجد شرا انیدانشجو .2

 هیشهرمازاد و ثبت درخواست وام  می شوند یمعرف یتیحما ینهادها

 پورتال قیصرفاً از طر ، توسط دانشجو وتحت پوشش انیدانشجو

 باشد. یم ریصندوق رفاه امکان پذ دانشجویی

 انیدانشجو وام،این دانشجو در قالب  هیشهر کل مازادپرداخت  لیبه دل .3

 .صندوق و بانک را ندارند هیشده امکان استفاده از وام شهر یمعرف

ناپیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و 

 دکترای پیوستهو  دکترای حرفه ای
26.000.000 

 65.000.000 دکتری تخصصی ناپیوسته

 شهریه بانک:

دانشجوی دانشگاه های جامع علمی 

کاربردی، آزاد اسالمی و موسسات غیر 

 غیر انتفاعی-دولتی

 اند بهره مند شده شهریه بانک از وامدر نیمسال های گذشته که  یانیدانشجو ،

استفاده  و یا بانک شهریه صندوقهای وام یکی از می توانند از صورت تمایل در 

  نمایند.

 بهره مند شده  صندوق هیگذشته از وام شهر یها مسالیکه در ن یانیدانشجو

 .اند، امکان استفاده از وام بانک مهر را ندارند

 )ودیعه(مسکن متأهلی 3
 همه مقاطع تحصیلی

 )یک بار پرداخت در طول هر مقطع (

 325.000.000تهران   

25/02/1401  31/02/1401 
دانشجوی روزانه دانشگاه های دولتی، 

اجرایی، مراکز وابسته به دستگاه های 

 ایآموزشکده های فنی  و حرفه 

  دانشجو می بایست متاهل، فاقد خوابگاه و دارای سند تعهد واجاره نامه )دارای

 کد رهگیری(باشد.

  .به آخرین نیم سال تحصیلی مجاز،  وام مسکن تعلق نمی گیرد 

  مسکنوام فقط یکی از آنها می تواند از  ،زوجین دانشجو باشنددر صورتی که 

 .د گرددمنبهره

260.000.000کالن شهرها    

195.000.000سایر شهرها    

 ( اطالع رسانی خواهد شد.27/01/1401یند ثبت نام )مبالغ این وام تا قبل از آغاز فرآضوابط و  شرایط، ضروری 4

5 

ویژه دکتری از منابع 

 صندوق
 ( اطالع رسانی خواهد شد.27/01/1401ثبت نام )یند مبالغ این وام تا قبل از آغاز فرآضوابط و شرایط، 

ویژه دکتری از منابع بانک 

 توسعه تعاون


