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 باسمه تعالی صندوق رافه دانشجویان

 وامپرداخت  دانشگاه ها در حوزه شناساندانشجویان و کار متداولپرسش های 

 

 :پورتال دانشجوییدر  –دانشجویان متقاضی وام  سواالت مربوط بهالف: 

 ورود به پورتال دانشجویی چگونه است؟ هنحو (1

  رر  ردر  مرری توانیررر وارد اورتررال دانشررجوییایانرر  اگ طایررر ر فخخایف فخخا  صرراًاب  ررا اسررازادر اگ ماور ررا  پاسخخ  

www.bp.swf.ir شویر. 

 

، یا ثبت وام بفای عدم همخوانی مف ز آموزشی، هنگام ثبت نام دانشجو در پورتال پیغام اشکال در بازیابی اطالعات (2

 ؟جهت رفع خطا چه باید  فد. می دهد امکان پذیف استدانشجویان در حال تحصیل 

 علوموگارت  سامان     سامان  رموگشیاگ  دانشجو رموگشی یعنی اطالعات عرم همخوانیو  اشکال در  اگیا ی اطالعات :پاس 

عات توسط لذا اس اگ اطمینان اگ    روگ رسانی اطال .مقطع و دورر شناسایی نشرر است، در رن دانشگار ارسال نگادیرر و

هماهنگی  وگارت علوم جهت هماهنگی و    روگ رسانی در سامان  می  ایست کارشنا  ادارر رًار دانشگار، آموزش دانشگاه

 .های الگم را انجام دهر

 

 ناشی از وجود چه مشکالتی می باشد؟ " عدم همخوانی"پیغام  (3

دانشجو    سامان   و اطالعات تحصیلی لیاگ طایر ارسال کر م محل تحصیل آموزش دانشگاهاین مشکل توسط  پاس  

GSB نمی باشد. اطاف می  ادد و ما وط    صنروق رًار دانشجویان  اطالعات و  اوگرسانی 

 

گفدد. دانشجو بفای ثبت نام در پورتال با پیغام عدم همخوانی شماره تلفن همفاه با مشخصات دانشجو مواجه می (4

 مشکل چیست؟

ب ساویس شاهکار در خصوص امکان احااگ مالکیت شمارر هماار ماقاضیان وام صنروق، ا ا  ا توج     ًعال ساگی و پاس  

شمارر  قطعی ایست    یکی اگ دًاتا هماار اول، ایاانسل یا رایال مااجع  و نسبت    ثبت نام شمارر    نام دانشجو نباشر می

 ادد. الگم    ذکا  ام اتوماسیون جامع صنروق ثبتدانشجو در سیس اقرام نمایر و سپس شمارر هماار به نام دانشجوهماار 

 یا  سا   اشر. و نبایر مسرودجهت ارسال ایامک کر صحت سنجی دسااسی ارسال ایامک های تبلیغاتی  است

 

 مواجه می شویم؟  شماره حسابی نداشتن خطا در هنگام ثبت وام در پورتال دانشجویی با پیغام (5

، ضفوری، تحصیلیدانشجو قبل اگ ثبت تقاضای وام های  ،ااونرر دانشجویی در صورت نراشان شمارر حساب درپاس   

ثبت شمارر حساب می . نمایر اای دانشگار ارسال  را خود   نام  شمارر حساب  انک تجارت می  ایست ویژه د تفی مسکن و

م شهفیه نیازی به ارسال الزم به ذ ف است در صورت تقاضای وا ادارر رًار دانشگار صورت اذیاد. شنا  ایست توسط کار

 شماره حساب دانشجو نمی باشد.

 

https://bp.swf.ir/
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 ؟دفصورت ففاموش  فدن  لمه عبور چه  ار باید  در  (6 صندوق رافه دانشجویان

اناخاب و  ا ثبت کر توسط دانشجو «  لمه عبور خود را ففاموش  فده ام»در اورتال دانشجویی صنروق  خش  پاس  الف 

 شجو ایامک می شود. اای دان، و اناخاب کلم  عبور جریر  ملی و شمارر هماار

 ارشناس اداره رفاه در صورت عرم ارسال کلم  عبور اگ طایر سیسام    مو ایل دانشجو،    روگرسانی  ایر توسط  پاس  ب 

 اگ طایر ااونرر اورتال دانشجویی صورت اذیاد. دانشگاه محل تحصیل

 

می دهد.  مکان پذیف نیستا شاغل ثبت وام بفای دانشجویان در هنگام ثبت وام در پورتال توسط دانشجو، پیغام (7

 ؟نماییدلطفا راهنمایی 

 می  اشر مگا اینک  ممنوع   دانشجویان شاغل  به جز وام شهفیه وامقانون صنروق رًار، اعطای  مطا ر ریین نام  و  پاس  

کارشنا  ادارر و توسط   ا عرم اشاغال یا گنان خان  دار یا خویش ًاما  ودن را تهی  مبنی خودنام  اساعالم اگ  یم   دانشجو

تا  نمایر درخواست وضعیت اشاغال ارسال  خشدر اگ طایر درخواست کار، قسمت کناال مشخصات تحصیلی،  رًار دانشگار

 صنروق مورد  ارسی قاار  یاد. شنا توسط کار

 

 دانشجو چگونه پیگیفی  ند؟مشکل در ثبت نام در سامانه و ثبت درخواست وام در صورت هفگونه  (8

 و ایگیای مشکل در صورت ها  ون  مشکل دانشجو    ادارر رًار دانشگار محل تحصیل خود مااجع  یا تما   گیاد پاس   

ری ا صنروق رًار و مااجع  حضوری خوددااگ تما    دانشجو همچنین اعهرر ی کار ا ادارر رًار دانشگار می  اشر،  یاندانشجو

 ر. ننمای

 

 :(2)فازصندوقسامانه جامع  در -رشناسان اداره رفاه دانشگاه هاکا ب: سواالت مربوط به

 نمی شود ؟  2پ  از ثبت نام  اربفی و رمز عبور وارد سامانه فاز  (9

را  compatibility view settingsین   ز tools  خش در  اینتفنت ا سپلوررماور ا   ایر اگ طایر پاس  

 را اضاً  نماینر. swf.ir    ردر  سایت صنروقاناخاب نمودر و 

 

 ؟نمودباید دانشجو را تایید  (2فاز  )صندوقسامانه جامع  ت نام دانشجو در پورتال، در  دام قسمتبعد از ثب (10

اطالعات دانشجو را تاییر ، لیست ثبت نام، ثبت اطالعاتقسمت  در (2)ًاگ  صنروقسامان  جامع   عر اگ ورود    پاس   

 نماییر تا  اای وی ااونرر ایجاد  ادد.

باید وام  (2فاز ) صندوقسامانه جامع توسط دانشجو در پورتال، در  دام قسمت پ  از ثبت درخواست وام  (11

 دانشجو را تایید  فد؟

نام دانشگار خود و نوع وام را ، لیست درخواست وام، اطالعات وامقسمت  در ،(2)ًاگ  صنروقسامان  جامع در  پاس  

 اناخاب و درخواست دانشجو را تاییر نماییر.

 ؟می دهدثبت شده پیغام عدم ثبت یا مغایفت با  د ملی  در سیستم جو با اینکهچفا شماره حساب دانش (12

ثبت شرر  شناسنام  ایمشخصات  مغایات در صورت ا  انک تجارت،  (2)ًاگ  صنروق سامان  جامع ا توج     اتصال   پاس  

ایغام عرم ثبت نشان  سیسام رقمی در 9حساب های قریمی وجود  و یاوی  حساب مسرود  ودن شمارریا  ،دانشجو در  انک

 ک  جهت رًع رن دانشجو  ایر     انک مااجع  نمایر. دهرمی

https://www.swf.ir/


 

 

1400-1401سال تحصیلی  -معاونت امور دانشجویان   

صورت باید چه اقدامی  (2فاز) صندوقسامانه جامع در  شناسنامه ایو اطالعات تحصیلی در صورت مغایفت  (13 صندوق رافه دانشجویان

 پذیفد؟

در  خش  ویااونرر  دررن  صاق مسانراتهماار  ا الدانشجو را  صحیحمی  ایست اطالعات  کارشنا  ادارر رًار دانشگار پاس  

نمایر ثبت نهایی  نوع درخواست راهویای مشخصات  ا اناخاب واحر کناال مشخصات تحصیلی و یا قاار دادر و درخواست کار 

 . ادد اای کارشنا  صنروق ارسال تا 

 

است . لطفا راهنمایی  ثبت نگفدیده (2فاز ) صندوقسامانه جامع مورد نظف در بانک  شماره حساب و دفتفخانه  (14

 ففمایید؟

نام دًااخان ، حوگر ثبای، کر دًااخان ، نام سادًاا، ردر  کامل  درخواست  ار ایر اگ طایر  دفتفخانهدر خصوص  پاس  

 و تلزن را    طور کامل ارسال تا توسط کارشنا  صنروق در سیسام ثبت  ادد.

و  شمارر شبا و کر شعب  را اگ طایر اتوماسیون اداری حساب،شمارر طی نام  ای رسمی  نیز شماره حساب بانک درخصوص

 م ثبت  ادد.وق در سیسایا است  اای صنروق ارسال تا توسط کارشنا  صنر

 دارای دو پفونده می باشد. لطفاً راهنمایی بففمایید؟ (2فاز ) صندوقسامانه جامع دانشجو در  (15

 و اس اگ   ادد ارسال درخواست  ار دو ااونرر ها ل تحصیل نمودندرحا اگااداخت وام جهت  را ارا  اای ادار  ایر پاس  

 درخواست کار  زاسار.،  اای کارشنا  ادارر ااداخت وام جهت ادغام ااونرر هاانجام رن 

 

 :سایر پرسش های متداولج: 

 بعد از ارسال پیامک مبنی بف تایید وام بفای دانشجو ، چه زمانی وام وی پفداخت می گفدد؟ (16

و تاییر کارشناسان صنروق    امور مالی ارسال می  ادد و  لیست وام توسط دانشگار، سا  شرن  تقاضا و ریر اگ تای ع پاس  

ایگیای  کارشنا  ادارر رًار دانشگاراگ  تقاضا راگمان تاییر ضمنا . می  ادد ااداختتوسط امور مالی صنروق  در اساع وقت

 نماییر.

 

 لطفاً راهنمایی بففمایید؟،  ه وام به حسابش واریز نشدهاظهار می دارد دانشجو  (17

دریاًت و  حساب خود را ادش ااینت  ،تا تاریخ روگ اگ گمان تقاضای وام در اورتال دانشجوییا ارا دانشجو می  ایست   پاس  

  اای نامه بفگشت وامًام  یر ا کارشنا  ادارر رًار دانشگار، در دانشگار وی اول    حسابعرم واریز  نمحاگ شر اس اگ

 .ارسال نمایرصنروق رًار 

 

 ؟است یا خیفان متوجه شد  ه بانک قفض الحسنه مهف ایفان، شهفیه دانشجویان را واریز  فده از چه طفیقی می تو (18

 پاس  

، لیست وام مورد نظا را اطالعات وامشرر، در قسمت  (2)فاز  صندوقسامانه جامع رمز معاونت وارد  کار ای و  ا الف( 

وضعیت ااداخت یا عرم  نمودر ک  ر  انک را اناخابسپس  زین  اطالعات لیست د. اناخاب و وارد لیست ااداخت می شویر

 ااداخت لیست توسط  انک نشان دادر می شود.
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 وام های  زین  اگ قسمت  زارشگیای،  زارش عملکاد، وارد سامان  جامع صنروق شرر  ا دسااسی معاونت دانشجویی ب( صندوق رافه دانشجویان

قاار  کارشناسان ادارر رًاردر اخایار  اداختو اطالعات ا ًایل اکسل دانشجویان ک  طی رن اداخت شرر را اناخاب نمودرا

 خواهر  اًت.

 

 وام دانشجوی مشفوط به چه صورت می باشد؟ (19

 اعمال می شود    این صورت ک  وام تحصیلیمشاوطی ًقط در خصوص  موضوعمطا ر ریین نام  و قوانین صنروق،  پاس  

 نیمی اگ مبلغ سقف وام تحصیلیر مجاگ    اسازادر اگ دانشجویی ک  در یک نیمسال مشاوط تحصیلی اعالم شود، در نیمسال  ع

در نیمسال  عر اگ رن نخواهر  وام تحصیلیاگ نیمسال ماوالی مشاوط شناخا  شود، مجاگ    اسازادر  ومی  اشر و چنانچ  در د

  ود.

 

 در خصوص اشتغال دانشجویان در زمان دریافت وام توضیح دهید؟ (20

 داشا   اشر. اشاغالنبایر  ، اشر نشجویی    کاری ک  مسالزم دریاًت اجات میدر گمان دریاًت وام دا دانشجو پاس  

  دانشجویانی ک     صورت رسمی، ایمانی، قااردادی یا اشاغال تمام وقت در دساگار ها و نهادهای دولای و غیادولای

 وق نمی  اشنر.شاغل می  اشنر و مشمول  یم  اجباری مساما و سنوات شرر انر، مشمول دریاًت وام اگ صنر

  .دانشجویانی ک  دارای  یم  اخایاری و اارر وقت )غیا مساما( می  اشنر، می تواننر اگ وام های صنروق  هار منر  ادنر

)شامل طالب حوگر علمی ، اًااد تحت اوشش کمیا  امراد امام خمینی )رر( و ساگمان  هزیسای کشور، مررسین حر 

 و مشاغل رگاد، خویش ًاما و گنان خان  دار( . الارریس،  یم  شر ان تحت عنوان حاف 

  .ااداخت وام شهای     دانشجویان شهای  ااداگ شاغل در صورت تاییر صنروق  المانع است 

 

 چه وام هایی به دانشجویان نوبت دوم و شهفیه پفداز تعلق می گیفد؟ (21

مااکز وا سا   -یدولا ی ت دوم دانشگار هانو انیدانشجو مشمول هیوام شهففقط مطا ر ریین نام  و قوانین صنروق پاس   

و  یادولایغ -نور امیا یااداگ دانشگار ها  یشها انیدانشجو نیهمچنو  یحاً  ا یًن یرموگشکرر هاو  ییاجاا ی   دساگار ها

 شود. یم یو رگاد اسالم یکار اد یجامع علم -یاانازاعیغ

 

 

 فد؟یگ یتعلق م هیشاغل، وام شهف یبه دانشجو ایآ (22

 ایشاغل امکان اذ ایااداگ غ  یشها انیدانشجو یااداگ شاغل اس اگ  هار منر  یاداخت وام شهای     دانشجویان شهاا   پاس 

 است.

 

 فد؟یگ یتعلق م هی( وام شهف ی) مجاز یکیو الکتفون  یپفد انیبه دانشجو ایآ (23

دانشگار و مواًقت صنروق در صورت  ی(  ا اعالم درخواست کابی)مجاگ یکیو الکااون سیااد یدورر ها انی   دانشجو   پاس 

  یوام شها ی عر تیدر اولو ط،یواجر شاا انیماقاض ی   دانشگار اس اگ  هار منر یصیوجود اعابار ماگاد اگ محل اعابار تخص

  .ادی  یتعلر م
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 ییموارد خاص لطفاً راهنما یدادهایرو خصوصدر فا تور ارائه  فد؟ ستیبا یم یضفور یوام هامامی ت یبفا ایآ (24 صندوق رافه دانشجویان

 .دییبففما

    یماری  وًوت  یا مباال     یماری های خاص و ااهزین  ،دانشجویان حادث  دیرر در سوانح و تصادًاتًقط  اای  پاس  

    رویراد    تشخیص رئیسگیا  و ًاکاور خایر لواگم کمک رموگشی در   دانشجو خاص و اا هزین  یکی اگ اعضاء درج  یک

صنروق ارسال  یدانشجو  اا هزین  کاداسناد ًاکاور و و    هماار  لیتکم یموارد خاص وام ضاور رادیًام رو ستی ا یم

  ادد.

 

 پفداخت وام به دانشجویان تفم اضافه تا چند تفم انجام می شود؟  (25

تعراد نیمسال های     شاط اا نشرن ،در اولین تام اضاً    دانشجویان  های تحصیلی، شهای  و ضاوری ااداخت وام پاس  

  دریاًت وام می  اشنر. یتعادی در اولو تام های دانشجویانضمنا و امکان اذیا است  و سقف مبلغ مقار

 

 رویداد ازدواج )زیف مجموعه وام ضفوری( تا چه زمانی بعد از عقد پفداخت می گفدد؟ (26

 از پ  ماه 18 حدا ثف تا دولای هایدانشگار دانشجویان    اگدواج در دوران تحصیل اما تسهیل و تاویج    منظور  پاس  

 در تمام مقاطع تحصیلی امکان اذیا می  اشر.  نوبت یک یاد و تنها  می تعلر اگدواج وام ،عقد تاری 

 

 به هفدو تعلق می گیفد؟ متاهلی تی  ه زوجین هف دو دانشجو باشند ، آیا وام مسکنردر صو (27

 .منر  ادد هار مسکنوام اگ  در رن مقطع ًقط یکی اگ رنها می توانر ،در صورتی ک  گوجین دانشجو  اشنر خیا، پاس  

 

 شد؟ضامن باید دارای چه شفایطی با (28

 ریین نام  در سایت صنروق مااجع  نماییر. در فصل سوم 11ماده ای اطالع اگ شاایط ضامنین     ا پاس  

 

امکان ثبت وام میسف نیست، مشکل نموده اند  محذف تف ،شیتفم پدر فونا  وعی ه به علت ش یانیدانشجوبفای  (29

 چیست؟

سال ثبت شرر  اشر و دانشجو نیز وامی دررن نیم ا ا حذف تام در کارنام  رموگشی دانشجو  رون احاساب در سنوات پاس             

، تام تحصیلی دانشجو توسط کارشنا  صنروق کارشنا  ادارر رًار دانشگاردریاًت نکادر  اشر،  ا ارسال درخواست کار توسط 

 حذف می  ادد.

 

 آیا به دانشجویان بورسیه وام تعلق میگیفد؟ (30

 طای وام    دانشجویان  ورسی  ممنوع می  اشر.عا ریین نام  و قوانین صنروقطبر   پاس  

تماس  می توان با چه شماره هایی بنیاد علوی و بنیاد نخبگانص پیگیفی پفداخت و بازپفداخت وام های در خصو (31

 حاصل نمود؟

  021-63478207و   021-63478225 :نخبگان  یمل ادی ن،  021-83352586 : نیاد علویپاس   

 

 



 

 

1400-1401سال تحصیلی  -معاونت امور دانشجویان   

 ( چه اقدامی باید انجام داد؟2ق )فاز درخصوص تغییف نام  اربفی  دانشگاه ها در سامانه جامع صندو (32 صندوق رافه دانشجویان

،  خش وام و تسهیالت مااجع  نمودر و  ا توج      خشنام  شمارر 98نام  های سال  خش    سایت صنروق رًار قسمت پاس  

ادارر کناال و تا توسط کارشنا   ادد را تکمیل و    هماار کپی کارت ملی معاون یا کار ا    صنروق ارسال اطالعات  577

 صنروق ثبت  ادد.صیص اعابار تخ

 

 آیا بخاطف بیماری  فونا و شفایط خاص ، ارائه گواهی  سف اقساط الزم است؟ (33

أخرذ  رواهی کسرا اگ حقروق  سراعرت  را دانشرجویانتراوم وضرعیت شریوع  یماری کاونا و  راای م    دلیلپاس   

 .تحصیلی جاری الزامی نمی  اشر ضامنین در نیمسال

 

 آیا بدون سند تعهد امکان ثبت وام وجود دارد؟ (34

و دانشرجویان ورودی سالهای  ذشررا  کر   راای اولرین  رار  1400تحصریلی  ورودی جریر سال دانشجویان  پاس 

 .دریاًت وام دارنر سنرتعهر جریر امکان انر، صراًبا  ا ارائ  ارائ  ننمودر سرنر تعهر تقاضای وام دارنر و تاکنون

 

 ؟دآیا به دانشجویان  میته امداد و بهزیستی وام تعلق می گیف (35

شرهای     دانشجویان ماگاد هزین   ااداخت وام قانون  انام  انجم توسع  کشور  9 نر ج تبصار  مطرا ر  را پاس   

توسط صنروق رًار کمیا  امراد امام خمینی )رر( و ساگمان  هزیسای کشور سوی  معاًی شرر اگ  تحت اوشش

ثبت تقاضا در  دانشجویان ااداخت می شود. الگم    ذکا است ااداخت این وام صاًاب اگ طایر ااتال دانشجویی  ا

 توسط دانشجوی تحت اوشرش )ک  اسامی رنان "کمیا  امراد و  هزیسای تحت اوشش شرهای  دانشجویان" زین  

 شریور    اای راهنمایی  یشاا  .م میشودال درسامان   ار رذاری شرر است(، انجادو نهاد معاًی شررر و قب اگسوی رن

 مااجع  شود.  ها(  صرنروق،  زین   خشرنامدر صرزح  اصرلی سایت های منرررج  نام 

 

 ، به  دام یک از دانشجویان تعلق می گیفد؟تحت پوشش  میته امداد و بهزیستی مازاد وام شهفیه دانشجویان (36

دانشجوی نو ت دوم دانشگار های دولای، مااکز وا سا     دساگار های اجاایی و رموگشکرر های ًنی و حاً  پاس   

 (غیا انازاعی -و موسسات غیا دولایمی الاسی کار ادی، رگاد ای و    دانشجویان دانشگار های ایام نور، جامع علم

 )غیا شاغل

 

 بفای مازاد وام شهفیه دانشجویان تحت پوشش  میته امداد و بهزیستی ، آیا نیاز به سند تعهد است؟ (37

را  ی ثبت وام مذکور نیاگی    ارائ  سنر تعهر توسط دانشجو نبودر و نهادهای حمایای ضمانت ااداخت وام ااپاس   

 . ا عهرر دارنر

 

 دانشجو همزمان می تواند همزمان وام  میته امداد و بهزیستی و وام شهفیه صندوق رفاه یا بانک را دریافت نماید؟ (38

   دلیل ااداخت کل ماگاد شهای  دانشجو در قالب این وام، دانشجویان معاًی شرر امکان اسازادر اگ وام پاس   

 .شهای  صنروق و  انک را نرارنر

 

 1400پاییز 


