
 

 

 1399-1400معاونت امور دانشجویان سال تحصیلی 

 

                                                                                        

 سمه تعالی اب

 "دستورالعمل نحوه ورود به پورتال دانشجویی" 

 

سپس   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  با

 

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

  در سامانه جامع صندوق: دانشجوی ورودی جدید و بدون پرونده 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  

  ، دانشگاه، دانشجو با ورود مجدد به پورتال دانشجویی و ثبت کلمه کاربری و رمز عبوربه عنوان دانشجوی آن    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

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

 تحصیلی جدید را انتخاب می نماید. 

د را انتخاب  پنجره جدید باز شده مقطع قبلی و تعیین تکلیف شده را نمایش می دهد و دانشجو می بایست درخواست ایجاد مقطع تحصیلی جدی (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  دانشگاهدانشجو توسط    تایید  درصورت (5

 ،درخواست وام می نماید. 

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

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

 ارسال کند.    دانشگاهبرای    شماره حساب بانک تجارتباید    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    -

 ارسال شود.   دانشگاهتایید به  

 می باشد.  25/02/1400تا تاریخ   1399-1400نیمسال دوم سال تحصیلی  کلیه وام های دانشجوییو تقاضای  مهلت ثبت نام

 ورود به سایت صندوق رفاه دانشجویی 
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 1399-1400معاونت امور دانشجویان سال تحصیلی 

 

 

 

 تبریز، شیراز، مشهد، کرج، قم، کرمانشاهها عبارتند از: اصفهان، اهواز، کالن شهر

ز خدمات آن مندی ا  همچنین دانشجویانی که قبال از خدمات بانک قرض الحسنه مهر ایران استفاده نموده اند و درخواست مجدد جهت بهره  شود.فقط از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می ،وام شهریه به کلیه دانشجویان واجد شرایط از سال تحصیلی جدید

 طی لیستی جداگانه به صندوق ارسال نمایند.این قبیل دانشجویان را  درخواست بانک را دارند، دانشگاه ها می بایست

 مدارک و   و  جدید از سال تحصیلی جدید پس از ارائه سند تعهددر صورت تمایل الحسنه مهر ایران،  شهریه بانک قرض غیرانتفاعی بهره مند از وام  –دانشجویان ورودی سال های تحصیلی گذشته دانشگاه های آزاد اسالمی، علمی و کاربردی و موسسات غیردولتی

 مستندات به اداره رفاه دانشگاه می توانند از وام شهریه صندوق رفاه استفاده نمایند.

   1399-1400سال تحصیلی  دومسال نیمجدول نوع و مبلغ وام های دانشجویی در 

 مالحظات  به ریال( وام ) مبلغ  مقاطع تحصیلی  عنوان وام  ردیف 

 سالنیمدر هر   20.000.000تا   15.000.000 برای همه مقاطع تحصیلی تحصیلی 1

 ضروری  2

مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی   •

در هر مقطع  رویداد 3ارشد ناپیوسته حداکثر 

 تحصیلی.
 

مقاطع کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی   •

رویداد در هر مقطع  5ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر 

 تحصیلی.
 

مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته،  دکتری پیوسته و    •

رویداد در هر مقطع  6ثر دکترای حرفه ای حداک

 تحصیلی.

 :موارد خاص هایرویداد 

 30.000.000 متأهل یفرزند دانشجو تولد •

 30.000.000 فرزند دانشجو ایفوت پدر، مادر، همسر  •

 50.000.000تا  در سوانح و تصادفات دهیحادثه د  انیدانشجو •

 50.000.000تا  نهیخاص و پرهز یها یماریمبتال به ب انیدانشجو •

تا  از اعضاء تحت تکفل دانشجو یکی نهیخاص و پر هز یماریب •

40.000.000 

   50.000.000تا  صندوق سیرئ صیموارد مشابه به تشخ ریسا •

مقطع  هر تعیین شده در  مبلغحداکثر 

 :تحصیلی

 مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و

تا کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 

 ریال. 60.000.000سقف 

 

کارشناسی پیوسته و دکترای مقاطع 

تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر  

 ریال. 80.000.000تا سقف 
 

مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری  

پیوسته و دکترای حرفه ای حداکثر تا 

 ریال. 100.000.000سقف 

 30.000.000ویان برتر، نمونه کشوری و مبتکر  دانشج

 30.000.000طبیعی و بالیای رویداد حوادث 

 20.000.000 دانشجویان قهرمان ورزشی

 50.000.000دانشجویان توان خواه 

 30.000.000 رویداد ازدواج

3 
 بار پرداخت می شود.  هر شش ماه یک به صورت ماهیانه  7.000.000 دکتری تخصصی ناپیوسته  ویژه دکتری از منابع صندوق 

 بار پرداخت می شود.  هر سه ماه یک به صورت ماهیانه  7.000.000 دکتری تخصصی ناپیوسته  منابع بانک توسعه تعاونویژه دکتری از 

 

  متأهلی  مسکن)ودیعه( 
 برای همه مقاطع تحصیلی

 )یک بار پرداخت در طول هر مقطع ( 

 شهر تهران  250.000.000

  کالن شهرها 200.000.000 4

 سایر شهرها 150.000.000 

 شهریه 5

 10.000.000 کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

 سالنیمدر هر 
  ناپیوسته، دکترای حرفه ایکارشناسی ارشد پیوسته و 

 دکترای پیوسته و 
20.000.000 

 50.000.000 دکتری تخصصی ناپیوسته 


