
  

 

 مندی از تسهیالت رفاهی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوریراهنمای بهره

 8991-99در نیمسال اول سال تحصیلی       

 

برای رشد استعدادها و کمک به وضع تحصیلی و معیشت و تسهیل در انجام امور رفاه دانشجویان، اداره خدمات دانشجویی  

نامه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و تحصیلی، مطابق ضوابط و شرایط و بر اساس آییندر ابتدای هر ترم 

 نماید.وام دانشجویی از صندوق رفاه برای دانشجویان واجد شرایط می ذنام و اخاقدام به ثبتفناوری 

فرصت دارند  51/1/5931تا تاریخ  51/7/5931از تاریخ  8991-99دانشجویان متقاضی وام در نیمسال اول سال تحصیلی 

و ارائه مدارک مورد نیاز به مسئول امور  (bp.swf.irshttp//:)صندوق رفاه پورتال دانشجویی در ثبت تقاضای وامتا پس از 

 مند شوند.های صندوق رفاه بهرهاز وام ،خانم یاری( -903)اتاق  وام

 از تسهیالت:مندی شرایط بهره

 گیرندگان:شرایط عمومی وام

 عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت باشد )به استثنای کار دانشجویی(؛         ·

 عدم استفاده از بورس تحصیلی، کمک و یا وام مؤسسات دیگر؛         ·

 دارا بودن صالحیت اخالقی و رعایت شئونات دانشجویی؛         ·

 اشتن بدهی معوقه و یا جریمه دیرکرد از مقطع تحصیلی قبلی.ند         ·
  

 گیرندگان:شرایط آموزشی وام

سال  2سنوات مجاز برای دوره کارشناسی ارشد حداکثر  اشتغال به تحصیل در سنوات تحصیلی مجاز:         ·

 باشد. مرخصی تحصیلی مجاز تأییدنیمسال( می 1سال تحصیلی ) 4نیمسال( و برای دوره دکتری حداکثر  4تحصیلی )

از سوی اداره کل تحصیالت تکمیلی موسسه، جزء دوره تحصیلی دانشجو محاسبه سنوات(  )بدون احتساب درشده 

 ؛مند شودهای تحصیلی بهرهتواند از وامو دانشجو در زمان مرخصی تحصیلی نمی گرددنمی

وزشی سامانه آمکه انتخاب واحد در طوری، بهاست، انتخاب واحد کردهدانشجو در ترمی که متقاضی وام       ·

 فعال باشد. )مروارید(

بق نیاز ط شود که حداقل تعداد واحد موردوقت محسوب می: دانشجویی تماموقت بودن آموزشی دانشجوتمام      ·

واحد و دوره  1مقررات آموزشی وزارت علوم را اخذ کرده باشد. حداقل تعداد واحد برای دوره کارشناسی ارشد 

 واحد است. 3دکتری 

https://bp.swf.ir/


 کند.تنهایی کفایت مینامه بهچنانچه دانشجو در نیمسال آخر تحصیل خود باشد، اخذ واحد پایان       

 گذشته تحصیلی.مشروط نبودن دانشجو در نیمسال       ·

 83و دوره دکتری کمتر از  84میانگین کل نمرات دانشجویان متقاضی وام در دوره کارشناسی ارشد نباید کمتر از       ·

 باشد.

  اختصاص وام به دانشجویان ورودی جدید در نیمسال اول بدون احتساب معدل انجام خواهد گرفت.      ·
  

قابل بررسی و ثبت   bp.swf.irshttp//: دانشجویی صندوق رفاه به آدرسدرخواست وام تنها از طریق پورتال 

 نهایی است.
 

 های صندوق رفاه دانشجویانانواع وام
  

 ارشدوام تحصیلی کارشناسی نوع وام:  
 مند شود(.تواند از این وام بهرهبار می 4)دانشجوی کارشناسی ارشد حداکثر تا                    

 
 ریال برای یک ترم( 9315555مبلغ: دانشجوی مجرد   )

 ریال برای یک ترم( 6715555)  دانشجوی مرد متاهل
 دارا بودن شرایط عمومی و آموزشی شرایط دریافت:

آموزشی الزم را داشته و مدارک  مندی از هریک از انواع وام باید شرایط عمومی ودانشجویان برای بهره مدارک الزم:

 شده به اداره خدمات دانشجویی ارائه نمایند.زمان تعیینموردنیاز را در مدت
 

 ارائه اصل کارت ملی و کارت دانشجویی به اداره خدمات دانشجویی         ·

و یا  یا پیمانی دولت کارمند رسمیسند تعهد محضری در دفتر اسناد رسمی و داشتن ضامن معتبر )تکمیل فرم         ·

( با ارائه آخرین حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی ضامن و گواهی کسر از بازنشسته سازمان تامین اجتماعی

 رفاه دانشجویان وزارت علوم(. حقوق ضامن بنام صندوق

ن )که کارگزینی ضام ارائه و تحویل سند تعهدنامه محضری تأییدشده در دفتر اسناد رسمی به همراه آخرین حکم         ·

در آن حتماً وضعیت کارمند رسمی یا پیمانی دولت قیدشده باشد( و آخرین فیش حقوق ضامن و گواهی کسر از 

 خدمات دانشجویی. حقوق ضامن به اداره

خ سند یکه از تارشرط آناند، بهمند بودههای صندوق رفاه دانشجویان بهرهدانشجویانی که در مقطع قبلی از وام         ·

 سال نگذشته باشد، نیازی به ارائه سند تعهد محضری جدید ندارند. 9شان بیش از تعهد محضری

ه در حساب، کد شعبه و شهری کدر یکی از شعب بانک تجارت و ارائه شماره به نام دانشجوافتتاح حساب بانکی          ·

 شده به اداره خدمات دانشجویی.آن افتتاح حساب
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کی که حساب بانشرط آناند، بهمند بودههای صندوق رفاه دانشجویان بهرهشجویانی که در مقطع قبلی از وامدان         ·

 شان در پورتال صندوق رفاه دانشجویان فعال باشد، نیازی به افتتاح حساب بانکی جدید ندارند.قبلی

شناسنامه و کارت ملی خود و همسر و فرزندان دانشجویان مرد متأهل عالوه بر مدارک ذکرشده الزم است اصل          ·

و اصل عقدنامه را به اداره خدمات دانشجویی ارائه نمایند. )به دلیل باالتر بودن میزان وام تحصیلی دانشجویان مرد 

 دانشجویان(.  متأهل نسبت به سایر

 

 وام تحصیلی ویژه دکتری نوع وام:
 

 ( 5931ریال برای پاییز  51555555مبلغ: )
مند هرهتواند از این وام بترم هشتم میدارا بودن شرایط عمومی و آموزشی. )دانشجوی دکتری تا پایان شرایط دریافت:       

نشجویان متقاضی وام ویژه دکتری الزم است عالوه بر درخواست در پورتال دانشجویی صندوق رفاه، فرم یک و دوی داشود(.

 خانم یاری( دریافت و پس از تکمیل به نامبرده تحویل دهند. -903وام را از مسئول امور وام )اتاق  خواستدر

 

مندی از این وام باید شرایط عمومی و آموزشی الزم را داشته و مدارک موردنیاز را در دانشجویان برای بهره مدارک الزم:

 ه نمایند.شده به اداره خدمات دانشجویی ارائزمان تعیینمدت

 ارائه اصل کارت ملی و کارت دانشجویی به اداره خدمات دانشجویی         ·

کارمند رسمی، پیمانی دولت و یا  بازنشسته ضامن معتبر ) 2تکمیل فرم سند تعهد محضری )در دفتر اسناد رسمی( با         ·

ق رفاه بنام صندو ضامنینبا ارائه آخرین حکم کارگزینی ضامنین و گواهی کسر از حقوق  سازمان تامین اجتماعی

 علوم(. دانشجویان وزارت

)که در  ضامنینارائه و تحویل سند تعهدنامه محضری تأییدشده در دفتر اسناد رسمی و آخرین حکم کارگزینی          ·

ین فیش حقوقی ضامنین و گواهی کسر از حقوق ضامنین به آن حتماً وضعیت رسمی یا پیمانی قیدشده باشد( و آخر

 اداره خدمات دانشجویی.

ند که از تاریخ سشرط آناند، بهمند بودههای صندوق رفاه دانشجویان بهرهدانشجویانی که در مقطع قبلی از وام         ·

 کند.ری ضامن دوم کفایت میسال نگذشته باشد، ارائه سند تعهد محض 9یکی از ضامنین بیش از  تعهد محضری

ه در حساب، کد شعبه و شهری کدر یکی از شعب بانک تجارت و ارائه شماره به نام دانشجوافتتاح حساب بانکی          ·

ان های صندوق رفاه دانشجویدانشجویانی که در مقطع قبلی از وام شده به اداره خدمات دانشجویی.آن افتتاح حساب

 اند،مند بودهبهره

شان در پورتال صندوق رفاه دانشجویان فعال باشد، نیازی به افتتاح حساب بانکی که حساب بانکی قبلیشرط آنبه          

 جدید ندارند.

قبلی  دانشجویانی که از مقطع باشد.بازپرداخت وام ویژه دکتری دقیقاً به میزان مبلغ دریافتی این وام در هر ماه می         ·      

 شود.اند، مبالغ وام به دفترچه اقساط جدید اضافه مینیز وام داشتهتحصیلی 



 

 ارشدوام ضروری کارشناسینوع وام: 
مدیر  خرید کتب تخصصی مرتبط با رشته با تأیید -تاب یا تبلت(آموزشی )لبخرید لوازم کمک -نامهوام ضروری پایان        

 یرد.گبار به دانشجو تعلق میهر یک از موارد ذکرشده فقط یک خرید عینک طبی و حوادث طبیعی. این وام در -گروه
 

 1555555 ) و وام ضروری خرید کتب تخصصی حداکثر (ریال 55555555 )شده حداکثر  بر اساس مبلغ فاکتور ارائه مبلغ:

 (.ریال
 دارا بودن شرایط عمومی و آموزشی. شرایط دریافت:

دانشجوی متقاضی این وام عالوه بر مدارک موردنیاز وام تحصیلی، باید مدارک ذیل را در مدت مقرر به  مدارک الزم:

اکتور ف -شده باشد  ابنامه انتخاداره خدمات دانشجویی ارائه نمایند. این مدارک شامل: برگه انتخاب واحد که در آن پایان

باید به نام دانشجو  شده تور خرید کتب تخصصی که فاکتور ارائهفاک فاکتور خرید عینک طبی و -آموزشیکمک خرید لوازم

 ماه نگذشته و تاریخ و مهر مرکز فروش را نیز داشته باشد. فاکتور خرید 6زمان آن بیش از  و در یک صفحه بوده و از مدت

حوادث طبیعی،  ضروریبا رشته تحصیلی باید به تأیید مدیر گروه آموزشی رسیده باشد. در مورد وام  مرتبط خصصیت کتب

 دانشجو الزم است تأییدیه خسارت از طرف فرمانداری یا استانداری محل سکونت خود ارائه نماید.

 

  وام ضروری ویژه دکتری نوع وام:
 مند شود.تواند از این وام بهرهدانشجوی دوره دکتری در طول مدت تحصیل فقط یک بار می              

 
 ریال( 95555555) شده حداکثر بر اساس مبلغ فاکتور ارائه مبلغ:

 دارا بودن شرایط عمومی و آموزشی. شرایط دریافت:

نیاز وام تحصیلی، باید مدارک ذیل را در مدت مقرر به  دانشجوی متقاضی این وام عالوه بر مدارک مورد  مدارک الزم:

ور تاب یا تبلت( و یا فاکت)لب آموزشی فاکتور خرید لوازم کمک اداره خدمات دانشجویی ارائه نمایند. این مدارک شامل: 

ش ماه نگذشته ش زمان آن بیش ازشده باید به نام دانشجو و در یک صفحه بوده و از مدتتخصصی که فاکتور ارائه خرید کتب

و تاریخ و مهر مرکز فروش را نیز داشته باشد. فاکتور خرید کتب تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی الزم است به تأیید مدیر 

 باشد. گروه آموزشی رسیده
 

 وام ودیعه مسکن متأهلین ساکن شهر تهران نوع وام:
 ریال( 555.555.555) مبلغ:           

 دارا بودن شرایط عمومی و آموزشی. شرایط دریافت:          
 

دت نامه و غیر قابل تقسیط است. چنانچه دانشجو در مالتحصیالن بالفاصله بعد از دفاع از پایانبازپرداخت این وام برای فارغ

داخت رالتحصیل نشود، بایستی نسبت به بازپرداخت وام قبل از اتمام تحصیل اقدام نمایند تا شامل پزمان مجاز تحصیلی فارغ

 جریمه نشود.



برابر سقف مصوب صندوق رفاه دانشجویان، از این  5/8تا سقف  81حداقل  دانشجویان در صورت کسب میانگین کل نمرات

 شوند.مند میوام بهره
 

باشد، الزم است عالوه بر ارائه مدارک موردنیاز وام دانشجویی که متقاضی وام ودیعه مسکن متأهلی می مدارک الزم:

ه به ک نامه معتبر با کد رهگیری و هولوگراماجارهتحصیلی، اصل عقدنامه و شناسنامه و کارت ملی زوجین را به همراه 

معتبر باشد را به اداره خدمات دانشجویی ارائه نماید. این وام نامه زمان اجاره بوده و از نظر مدت نام دانشجوی متقاضی

  گیرد.به دانشجویان مرد و زن متاهل تعلق می

 

 وام اجاره مسکن مجردی )شهر تهران(  نوع وام:
 این وام مخصوص دانشجویان غیربومی است که ساکن خوابگاه نیستند.  

 
 ریال برای یک ترم( 6،715،555مبلغ: ) 
 دارا بودن شرایط عمومی و آموزشی. دریافت:شرایط 

ی و نامه معتبر با کد رهگیراجارهدانشجوی متقاضی عالوه بر مدارک موردنیاز برای وام تحصیلی، الزم است  مدارک الزم:

 ئه نماید.رانامه معتبر باشد را به اداره خدمات دانشجویی ازمان اجارهکه به نام دانشجوی متقاضی بوده و از نظر مدت هولوگرام

 

 وام ازدواج نوع وام:
زمان تحصیل در مقطع فعلی بوده و از تاریخ عقدشان بیش از یک سال نگذشته باشد، دانشجویانی که تاریخ عقدشان در مدت

 مند شوند.توانند از این وام بهرهمی
 

 (ریال  05.555.555) مبلغ:

 دارا بودن شرایط عمومی و آموزشی. شرایط دریافت:

دانشجوی متقاضی عالوه بر مدارک موردنیاز برای وام تحصیلی، الزم است اصل عقدنامه و شناسنامه و کارت  الزم:مدارک 

 ملی زوجین را به اداره خدمات دانشجویی ارائه نمایند.

 

 وام ضروری زیارت عتبات عالیات نوع وام:
 شوند. مندتوانند از این وام بهرهبار میدانشجویان در هر مقطع تحصیلی یک 

 :ریال( 85000000) :متاهلینریال(     80000000) :مجردین در صورت اعزام از طریق ستاد عتبات عالیات دانشگاهیان 

 ریال( 0000000)روی اربعین(  در صورت اعزام از طرق دیگر ) شخصی، بسیج، پیاده 

 
 دارا بودن شرایط عمومی و آموزشی. شرایط دریافت:

 
  مدارک الزم:



 ارائه گذرنامه که در آن مهر سفر به کشور عراق ثبت شده باشد.      

 (. اندر صورت اعزام از طریق ستاد عتبات عالیات دانشگاهینام نهایی تایید شده توسط ستاد عتبات عالیات)ارائه فرم ثبت      
 

 نحوه بازپرداخت تسهیالت وام صندوق رفاه دانشجویان:

اند باید مند بودههای صندوق رفاه بهرهتارک تحصیل )انصرافی یا اخراجی( که از وامالتحصیالن و یا دانشجویان فارغ

 و در؛ های گرفته شده، مراجعه نمایندجای وام حساب و پرداخت یکبالفاصله پس از تعیین وضعیت تحصیلی برای تسویه

 عواقب جریمه به عهده دانشجو است. دیرکرد  صورت

 نامه و یا رساله است.تحصیل دقیقاً تاریخ دفاع از پایانتاریخ فراغت از          ·

درصد از کل بدهی بوده و مابقی از طرف صندوق  80التحصیل در زمان تسویه حساب موظف به پرداخت فارغ         ·

 داختالتحصیل نشود، بایستی نسبت به بازپرچنانچه دانشجو در مدت زمان مجاز تحصیلی فارغشود. رفاه تقسیط می

 اقدام نماید تا شامل پرداخت جریمه نشود. وام قبل از اتمام تحصیل

ت جا به صندوق رفاه برگردانده شود. دیرکرد در بازپرداخوام ودیعه مسکن متأهلی غیرقابل تقسیط بوده و باید یک         ·

 این وام، جریمه سنگین دارد. 

 شود.اند، مبالغ وام به دفترچه اقساط جدید اضافه میداشتهدانشجویانی که از مقطع قبلی تحصیلی نیز وام          ·

 
قابل بررسی و ثبت   bp.swf.irshttp//:درخواست وام تنها از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس 

 نهایی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه محضریفرم تعهد
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