
 

 بهره مندی از تسهيالت رفاهي صندوق رفاه دانشجويانراهنمای خالصه 

با توجه به نکات  را 1395-96برای نیم سال دوم سال تحصیلی  دانشجویان محترم می توانند درخواست وام خود

 (bp.swf.irدانشجویان ) رفاهصندوق  دانشجویی در پورتال10/11/95لغایت  25/9/95از تاریخ  راهنما،قید شده در این 

 ثبت نمایند.

 موزش عاليآدانشجويان روزانه شاغل به تحصيل در مراكز  ويژه های وام 

 مقاطع مي توانند درخواست وام تحصيلي را انتخاب كنند.در تمامي  لف(  دانشجويان ا

دانشجویان  متقاضی وام دانش هسته ای ) تحصیلی  و ضروری( ، وام استعداد درخشان ) تحصیلی و ضروری ( از : 1تبصره 

 ثبت تقاضای وام های عادی خودداری نمایند.

  خدمات  دفتر) دانشجویان باید پیش از ثبت درخواست خود مدارک مورد نیاز را به اداره رفاه دانشجویان محترم

 .دانشجویی( تحویل دهند

  را از سایت  دانشجویان باید فرم های مربوطهلذا وام ویژه دکتری در سیستم قابل ثبت نیست حال حاضر در 

sws.sharif.ir  ارائه نمایند. دانشجویان به اداره رفاهو پس از تکمیل  دانلود نموده 

 

 موزشي وام گيرندگان :آب( شرايط 

 نیمسال (8سال تحصیلی ) 4حداکثر  کارشناسی پیوسته 

 نیمسال (4سال تحصیلی )2ه حداکثر کارشناسی ارشد ناپیوست 

 نیمسال (. 8سال تحصیلی ) 4کترای تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر د 

 گردد .شده توسط اداره آموزش دانشگاه جزء دوره تحصیلی دانشجو محاسبه نمی تأیید: مرخصی تحصیلی مجاز 1تبصره 

، مدت مذکور جزء سننوات تحصنیلی وی دای از تحصیل از وام استفاده نکن: چنانچه دانشجو به هر نحوی در دوره2تبصره 

 تواند استفاده نماید .محسوب خواهد شد و از باقیمانده مدت دوره می

از نسبت بنه ایجناد مق نع جدیند باید  ی که در سیستم جامع صندوق رفاه دانشجویان پرورنده ندارنددانشجویان :3تبصره 

اقدام نموده و پس از تایید مق ع جدید توسنط اداره رفناه  (bp.swf.ir) صندوق رفاه دانشجویانطریق پورتال دانشجویی 



دفتنر خندمات دانشنجویی  ده رقمی بانک تجارت و مدارک خود را برای ثبت در سیستم تحویلدانشجویان شماره حساب 

 د.نماین

نحنوه ثبنت درخواسنت وام  -در بخش قنوانین و مقنررات sws.sharif.ir  روش ایجاد مق ع در سایت اداره رفاه دانشگاه

 قابل مشاهده است. دانشجویان

امکان پذیر است. در صنورتی کنه از ور ن هنای  8يا  7اكسپلورر ورژن مرورگر قابل ذکر است تشکیل پرونده از طریق 

 tools-compatibility) در بخنش IEپس از باز کردن پنجره  ی توانیداستفاده می کنید شما م اینترنت اکسپلورر باالتر

view settings)   در پنجره ایجاد شده سایتswf.ir تا دسترسی به ثبت اطالعات را داشته باشید  را اضافه نمایید. 

  می پس از انجام مراحل تسویه حساب یا درخواست دفترچه اقساط مق ع قبلی تحصیالت تکمیلی مق ع دانشجویان

 کنند.توانند نسبت به ایجاد مق ع  جدید اقدام 

 صفحه اول عقد نامه  و فتوکپی شناسنامه فرزندان خود  4فتوکپی   ،تحصیلی هل باید قبل از ثبت وامأدانشجویان مت

 را به اداره خدمات دانشجویی تحویل دهند.

 

 مدارک وام:

 سند تعهد محضری 

 .محضری الزامي استتعهد به منظور اخذ هر گونه تسهيالت ارائه سند 

با ضامن معتبر )کارمند رسمی ، پیمانی و یا کارمند بازنشسته با ارائه گواهی کسر از حقوق در اصل سند تعهد محضری 

 )نامه کسر از حقوق به نام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تنظیم شود.( دفتر اسناد رسمی (.

 نیمسنال دوم همنان سنال باشند ، مجازند سند مذکور را تا وام تحصیلی میجدید که متقاضی  یدانشجویان ورود

  .ارائه نمایند

  فرم مربوطه را از سایتsws.sharif.ir دانلود نمایید. بخش قوانین و مقررات 

  همراه داشتن مدارک شناسایی طرفین و مدارک اشتغال ضامن الزامی  دفترخانه اسناد رسمی،به هنگام مراجعه به

 است.

  دو هنم زمنان  دهند. در صنورت مراجعنه ارائه سند 2دانشجویان دکتری برای گرفتن وام ویژه مق ع دکتری باید

 تحویل دهند. دانشجویان ضامن به محضر یک سند با دو ضامن را به اداره رفاه

 كارت دانشجويي 

 فتوکپی کارت دانشجویی برای رشته های مهندسی هسته ای و فیزیک هسته ای 

 یید مق ع ایجاد شده توسط دانشجوأاصل کارت دانشجویی برای ت 

 هليأمدارک مت 

 ودیعه مسکن( –ه اول شناسنامه، فتوکپی شناسنامه فرزندان ) وام تحصیلی متاهلی چهار صفح 

 اجاره نامه 

 و  ) برای وام مسکن مجردی به کد رهگیریباشد. و هولوگرام اجاره نامه به نام دانشجو و دارای کد رهگیری

 هولوگرام نیازی نیست( 



 

 

اند ، مشمول كنكور سراسری پذيرفته شده از طريق كهانواع تسهيالتي كه دانشجويان دوره روزانه 

 :باشنددريافت آن مي

 

 : فرم درخواست سیستمی( وام تحصيلي( 

مبالغ )ماهيانه به  مشمولين

 ريال (

نيم سال 

 اول

نيم سال 

 دوم

 مدارک ويژه

 

دانشجویان 

 مجرد

 

 ندارد 5،000،000 4،500،000 1،000،000 کارشناسی

 ندارد 5،500،000 4،950،000 1،100،000 کارشناسی ارشد

 ندارد 6،250،000 5،625،000 1،250،000 دکتری

 

دانشجویان 

 متأهل

 مدارک متاهلی 6،250،000 5،625،000 1،250،000 کارشناسی

 مدارک متاهلی 7،500،000 6،750،000 1،500،000 کارشناسی ارشد

 مدارک متاهلی 8،750،000 7،875،000 1،750،000 دکتری

 

توانند حداکثر از نصف وام تحصیلی استفاده مشروط تحصیلی اعالم شوند می، نیمسالدانشجویانی که در یک  -الف

 نمایند .

دانشجویان زن که که به علت شهادت ، فوت ، از کارافتادگی همسر ینا متارکنه ، فرزندانشنان را تحنت تکلنف  -ب

 مند گردند .توانند از حق اوالد بهرهدارند با ارائه اسناد و مدارک قانونی می

به هر یک از زوجین جداگانه أهل ، مرد دانشجو باشد در صورت عدم دریافت حق ت متأهلاگر همسر دانشجوی  -ج

 گیرد .وام تحصیلی مجردی تعلق می

فرزند( به وام تحصیلی دانشجویان متأهنل منرد کنه  3ریال به ازای هر فرزند ) حداکثر تا  300،000به میزان  -د

 د افزوده می شود .همسرشان دانشجو یا شاغل نباش

در صورت درخواست این وام امکان درخواست وام ویژه دکتری ، وام داننش هسنته ای، وام تحصنیلی اسنتعداد  -ه

 درخشان نمی باشد.

 

 

 

 



 : فرم درخواست سیستمی( وام مسكن( 

مبالغ )ماهيانه به   مشمولين

 ريال (

نيم سال 

 اول

نيم سال 

 دوم

 مدارک ويژه

دانشجویان مجرد که در 

 محل سکونت خانواده

های نبوده و در خوابگاه

دانشجویی نیز سکونت 

 نداشته باشند . 

  7،500،000 6،750،000 1،500،000 تهران

اصل و تصویر اجاره نامه 

رسمی دارای کد رهگیری 

 به نام دانشجو .

 

شهر  6

 بزرگ

1،250،000 5،625،000 6،250،000 

سایر 

 شهرها

1،000،000 4،500،000 5،000،000 

متأهل که در دانشجویان 

محل سکونت خانواده 

نبوده و در خوابگاه 

دانشجویی نیز سکونت 

 نداشته باشند.

000،500،2 تهران  000،250،11  000،500،12  مدارک متاهلی 

شهر  6 اجاره نامه

 بزرگ

2،000،000 9،000،000 10،000،000 

سایر 

 شهرها

000،700،1  000،650،7  000،500،8  

 در زمان تقاضای وام نباید از ودیعه مسکن برخوردار باشند . متقاضیان وام مسکن -الف

میزان وام مسکن براساس مبلغ اجاره بهای مندرج در اجاره نامه با رعایت سقف مجاز طبق مصوبه هیات امناءپرداخت  -ب

  .خواهدشد

دارنند بنا ارائنه  فنلتحنت تک، فرزندانشان را ، از کارافتادگی همسر یا متارکهفوت ، دانشجویان زن که به علت شهادت -ج

 ی بهره مند گردند .متأهلتوانند از وام مسکن اسناد و مدارک قانونی می

تواننند از وام کنند با ارائه مندارک مثبتنه منیزن که دور از همسر در شهرستان دیگری زندگی می متأهلدانشجویان  -د

 مسکن مجردی استفاده نمایند .

 كرج - مشهد - شيراز -تبريز -اهواز – اصفهان بزرگ : شهر 6 -ه

  فرم درخواست سیستمی( ي:متأهلمسكن وديعه( 

 نباشند مند بهره مسکن وام از نیمسال همان در که خوابگاه فاقد متأهل دانشجویان . 

های دانشجو محسوب گردیده و در پایان تحصیل در همان مق ع ، ب ور یکجا بنه صنندوق رفناه میزان این وام جزء بدهی 

 گردد .می مسترد

حداكثر مبالغ  مشمولين

 )ريال (

 مدارک ويژه

 کارشناسی –کاردانی  تهران

 تحصیالت تکمیلی

50.000.000 

100.000.000 

 

 

 مدارک متاهلی

 با کد رهگیری اجاره نامه
شهر  6

 بزرگ

کارشناسی –کاردانی   

 تحصیالت تکمیلی

40،000،000 

80،000،000 

سایر 

 شهرها

 کارشناسی –کاردانی 

 تحصیالت تکمیلی

30،000،000 

60،000،000 



 

 ) فرم درخواست دستی( تحت پوشش بنياد ملي نخبگان (: نخبگان مسكن نخبگان )ويژه وام وديعه 

 مدارک ويژه سقف وام مشمولين

دانشجویان نخبه متأهل فاقد 

خوابگاه استان م ابق با مقررات 

 بنیاد ملی نخبگان

 تهران

 سایر شهرها

مندرج در بر اساس مبلغ 

 معرفی نامه بنیاد تا  سقف:

 ریال  250.000.000

 ریال 150،000،000

 

و معرفی نامه بنیاد نخبگان 

  وزارت علوم

 سند تاهل 

 اجاره نامه رسمی به نام دانشجو

بایست من بق با مبلغ مندرج در معرفی نامه بنیاد ملی نخبگان یا مبلغ مندرج در اجاره نامه می -الف

 بیشتر باشد .

 : دانشجويان معدل به مشروط مسكن وديعه

و دانشجویان در مقاطع تحصیالت تکمیلی  16دانشجویان متأهل مق ع کارشناسی در صورت کسب معدل حداقل 

به پیش بینی اعتبار مورد نیاز در بودج تفضیلی ساالنه صندوق  ، مشروط 5/17در صورت کسب معدل کل حداقل 

متأهلی بهره مند می گردند. وب از وام ودیعه مسکنبرابر سقف مص 5/1حداکثر تا سقف   

  

  (سیستمی درخواست فرم) وام ازدواج 

 مدارک ویژه سقف وام مشمولین

کنه در زمنان  متأهلبه دانشجویان 

حداکثر  ،هل اختیار نمودهأتحصیل ت

تا یک سال پس از تاریخ ثبت عقند 

ازدواج و فقط برای یکبنار در طنول 

 گیرد . تحصیل تعلق می

 

20،000،000 

 در  رم درخواست وامف

 . سیستم

عقدنامه و ص اول  4تصویر 

 .زوجین شناسنامه  2و1ص 

 گیرد .:در صورتی که زوجین دانشجو باشند به هر نفر آنان وام ازدواج تعلق می2تبصره 

 

 (سیستمی درخواست فرم) ام ضروری :و 

 مدارک ویژه سقف وام مشمولین

دانشجویانی که در نتیجه 

 "بند الف"رویدادهای مذکور در 

 اند .بامشکل مالی مواجه شده

 

6.000.000 

  .اسناد هزینه کرد دانشجو

در خصوص هر یک از رویدادهای )

 وام ضروری (.

دانشجویان شاغل به تحصیل در 

مقاطع تحصیالت تکمیلی که واحد 

اند )برای نامه را اخذ نمودهپایان 

 

 

 

 

 

ممهور  4نامه پایان نامه بق فرم 



 نامه (:هزینه تدوین پایان تأمین

 مق ع کارشناسی ارشد 

مق ع دکترای تخصصی غیر بورسیه 

. 

5.000.000 

8.000.000 

به مهر دانشکده و دارای شماره و 

 تاریخ 

دانشجویان شاغل به تحصیل در 

تحصیالت تکمیلی که برای خرید 

کتب تخصصی با مشکل مالی 

 شوند : می مواجه

 مق ع کارشناسی ارشد 

مق ع دکترای تخصصی غیر بورسیه 

. 

 

 

 

5.000.000 

8.000.000 

 

 

 .فاکتور هزینه خرید کتاب 

شامل :وقوع حوادث طبیعی )زلزله ، سیل ، ماه پس از وقوع(  6)حداکثر تا رویدادها -الف

بیماری ، خرید  سوزی ، تصادف ، فوت یکی از بستگان درجه یک ،خشکسالی و ... ( آتش

 نامه تحصیلی و هزینه خرید لوازم کمک آموزشی .عینک طبی، هزینه پایان

پرداخت وام ضروری در خصوص هر رویداد فقط یک نوبت در طول هر مق ع تحصیلی -ج

 باشد .امکان پذیر می

 باشد . پرداخت وام ضروری در طول یک مق ع حداکثر سه نوبت امکان پذیر می-د

  

  (سیستمی درخواست فرم) استعداد درخشان )تحصيلي و ضروری دانشجويان ممتاز و نمونه (وام 

 مدارک ويژه سقف وام مشمولين

نفرات اول تا پنجاه گروههای  -1

ریاضی و فیزیک و .... با معرفی 

 سازمان سنجش آموزش کشور

نفرات اول تا سوم کلیه رشته های  -2

تحصیلی در مقاطع تحصیالت 

 تکمیلی

برگزیدگان المپیادهای علمی دانش  -3

آموزی یا دانشجویی با تأیید وزارت 

آموزش و پرورش یا سازمان 

 سنجش کشور

دارندگان مدال طال ، نقره یا برنز  -4

جهانی و کشوری المپیادهای دانش 

آموزی با تأیید وزارت آموزش و 

 پرورش .

 

 

 

 

 

 

وام تحصیلی و ضروری 

حداکثر تا دو برابر سقف مجاز 

به تشخیص رئیس صندوق 

 دانشجویانرفاه 

 

 

 

 

 

 

تأییدیه و معرفی نامه سازمان 

 سنجش آموزش کشور

تأییدیه دفتر استعداد درخشان 

 دانشگاه .

تائیدیه وزارت آموزش و پرورش 

 ) المپیاد دانش آموزی(.

های تائیدیه سازمان پژوهش

 علمی و صنعتی ایران



رتبه های اول تا سوم مرحله نهایی  -5

ا المپیادهای علمی دانشجویی ب

معرفی سازمان سنجش آموزش 

 کشور.

برگزیدگان جشنواره های خوارزمی  -6

با تأیید سازمان پژوهش های علمی 

 و صنعتی ایران .

دانشجوی نمونه که توسط کمیته  -7

منتخب وزارت متبوع انتخاب و 

 معرفی شود.

 کارنامه دو ترم پیاپی

 دانشجو تمام وقت باشد. -الف

 نیمسال تحصیلی از سنوات دانشجویان گذشته باشد.حداقل یک  -ب

بنرای دانشنجویان تحصنیالت تکمیلنی در  18دانشجویان مق ع کارشناسی و معندل برای  17داشتن معدل -ب

 زمان ارائه درخواست وام

 

 : (سیستمی درخواست فرم) وام حج عمره و زيارت عتبات عاليات 

 مدارک ويژه سقف وام مشمولين

 متقاضی عازم سفر به :دانشجویان 

  حج عمره 

  عتبات عالیات کشور عراق 

 

5.000.000 

7.000.000 

 

 تندات سفر به همراه فیش ثبت نام. مس

 یه معاونت فرهنگی دانشگاه تأیید

 گیرد .وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات فقط یکبار در طول تحصیل تعلق می

 : (سیستمی درخواست فرم) وام موارد خاص 

 تأییداین وام به دانشجویان مبتال به بیماریهای خاص ، پرهزینه و سایر موارد مشابه که به تشخیص رئیس صندوق رفاه 

 گیرد .گردد، تعلق می

 مدارک ويژه سقف وام مشمولين

های دانشجویان مبتال به بیماری

 خاص و پرهزینه 

تصاویر برابر اصل شده مدارک   20.000.000

 انجام شده . هایهزینهپزشکی 

 میزان وام قابل پرداخت پس از بررسی مدارک ارائه شده و سقف مبلغ فوق تعیین خواهد شد . 



 

 (سیستمی درخواست فرم)ای : وام دانش هسته 

 مدارک ويژه سقف وام مشمولين

  دانشجویان شاغل به

های تحصیل در رشته

ای مرتبط با انر ی هسته

ای شامل فیزیک هسته

 ای . مهندسی هسته

دانشجویان فوق مشمول وامهای 

 باشند : ذیل می

 

 مسکن و  ،وام تحصیلی

ای ضروری دانش هسته

کلیه مقاطع )کارشناسی ، 

 دکتری تخصصی (. ،ارشد

 

 

 

مجاز در سقف برابر  5/1 تا سقف 

 کلیه مقاطع تحصیلی 

 

 

 

-اشتغال به تحصیل در رشته هبرگ

مذکور . مدارک ویژه هر یک از 

وامهای تحصیلی ، مسکن و ضروری 

 بر اساس جدول مربوط . 

مسنکن و ضنروری  ،اعتبار وامهای مذکور با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط به هرینک از وامهنای تحصنیلی

 امکان پذیر است :

 متقاضیان وام مسکن در زمان تقاضای وام نباید از ودیعه مسکن برخوردار باشند .  -الف

 میزان وام مسکن تا سقف اجاره بهای مندرج در اجاره نامه پرداخت خواهد شد . -ب

کسالی و ...( آتش سنوزی ، تصنادف ، شوقوع حوادث طبیعی )زلزله ، سیل ، خ رویدادهای وام ضروری شامل :-ج

نامه تحصنیلی و هزیننه خریند لنوازم از بستگان درجه یک ، بیماری ، خرید عینک طبی ، هزینه پایان فوت یکی

 .کمک آموزشی

 میزان وام ضروری پرداختی به هیچ وجه بیش از مبلغ مندرج در مدارک و اسناد ارائه شده نخواهد بود . -د

 مق نع تحصنیلی )حنداکثر سنه وام (پرداخت وام ضروری در خصوص هر رویداد فقط یک نوبت در طول هنر -ه

  .باشدامکانپذیر می

 

 کنند مجاز نیستند که از وامهای عادی استفاده نمایند . ای استفاده میدانشجویانی که از وامهای دانش هسته نكته :



 (دستی درخواست فرم):  ويژه دكتریام و 

 

 

 

  موزش عاليآشاغل به تحصيل در مراكز ويژه دانشجويان شهريه پرداز 
 

 : گيرندگان وام آموزشي شرايط( ب

 : زیر شرح به رفاه صندوق های وام از استفاده برای مجاز تحصیلی سنوات در تحصیل به اشتغال-3

 .نیمسال(8) تحصیلی سال 4 حداکثر پیوسته کارشناسی

 (. نیمسال4) تحصیلی سال2 حداکثر ناپیوسته ارشد کارشناسی

 .نیمسال( 8) تحصیلی سال 4 حداکثر بورسیه غیر ناپیوسته تخصصی دکترای

 . نمی گردد محاسبه دانشجو تحصیلی دوره جزء دانشگاه آموزش اداره توسط شده تأیید مجاز تحصیلی مرخصی: 1 تبصره

 وی تحصیلی سنوات جزء مذکور مدت ، ننماید استفاده وام از تحصیل از دوره ای در نحوی هر به دانشجو چنانچه: 3 تبصره
 . نماید استفاده می تواند دوره مدت باقیمانده از و شد خواهد محسوب

 انرد ، انواع تسهيالت كه دانشجويان عزيز شهريه پرداز كه از طريق كنكور سراسرری پذيرفتره شرده

 باشند:مشمول دريافت آن مي

 وام شهریه -1

 وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات .-2

 ایشهریه دانش هستهوام -3

  

مبالغ )ماهيانه به  شمولينم

 ريال (

 مدارک ويژه دوره سوم دوره دوم دوره اول 

دانشجویان  

 دکتری

6500000 000،500،19  000،500،19  000،500،19 سند تعهد  2 

 محضری

 ماهه ثبت و پرداخت می شود.  3این وام در سه دوره  -الف

 سود محاسبه خواهد شد. %4ن وام با بازپرداخت ای –ب 

متأهل مرد که همسرشان فرزند( به وام تحصیلی دانشجویان  3ریال به ازای هر فرزند ) حداکثر تا  300،000به میزان  -د

 دانشجو یا شاغل نباشد افزوده می شود .

در صورت درخواست این وام امکان درخواست وام تحصیلی ، وام دانش هسته ای، وام تحصیلی استعداد درخشان نمی  -ه

 باشد.



 (سیستمی درخواست فرم) :مبالغ وام شهريه مراكز دولتي  

 

 مدارک ويژه سقف وام قطعم

 ندارد 3.000.000 کارشناسی پیوسته

 ندارد 11.500.000 کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ندارد 25.000.000 دکتری تخصصی ناپیوسته

 

 (سيستمي درخواست فرم): وام حج عمره و زيارت عتبات عاليات 

های غنی اسالمی ونیز با توجه به اهمیت تأثیر سفر معنوی حج و زیارت و عتبنات این وام به منظور ترویج فرهنگ و ارزش

شوند با شنرایط عالیات کشور عراق ، در جهت کمک و حمایت مالی به این دسته از دانشجویان که جهت زیارت مشرف می

 گردد :ذیل پرداخت می

 مدارک ويژه قف وامس مشمولين

 دانشجویان متقاضی عازم سفربه :

 حج عمره 

 عتبات عالیات کشور عراق 

 

5.000.000 

7.000.000 

 

مستندات سفر به همراه فیش ثبنت 

 نام .

 معاونت فرهنگی دانشگاه . تأیید

 گیرد .وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات فقط یکبار در طول تحصیل تعلق می

 گیرد. دانشجویان نوبت دوم نیز تعلق میاین وام به 

 

 

 

 

 


