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دانشهمهبرايسربلنديوموفقيتآرزويباوجديدسالشروعتبريكضمن
عزيزپژوهان

وضوابطوهانامهآيئنازگرامیشجوياندانشمااطالعمنزلهبهگردآورياين•
علوموزارتدانشجويانرفاهصندوقتسهيالتبازپرداختودريافتمقررات

.باشدمیفناوريوتحقيقات



چند نكته كلی در مورد نحوه درخواست وام و انواع وام ها

http://bp.swf.irدرخواست وام از طريق سامانه صندوق رفاه دانشجويان به آدرس •

.  باشدمی 
نشانیبهاصفهاندانشگاهسايتازطريقمستقيمصورتبهتوانيدمیشما•

Http://stdvic.ui.ac.irيدباشداشتهدسترسیدانشجويانرفاهصندوقسايتلينكبه.



:سامانهدانشجويان جديدالورود در اين نام براي ثبت •

امل وکبصورتخود را تحصيلي ومقطع اطالعات شخصي ، تشكيل پرونده گزينه با استفاده از•
.نماييد دقيق ثبت و تاييد 

.ضروری مي باشد 8ورژن IEبرای استفاده ازسامانه صندوق رفاه استفاده از مرورگر •





.بعد از کليک بر روی آيتم تشكيل پرونده فرم زير باز مي شود •



پس از وارد کردن کد ملي و کليک روی قسمت  جستجو ، فرم روبرو•

.باز مي شود



بصورتمقطع  دانشجويان دانشگاه اصفهان فقط ثبت 
پردازم شهريه دونوبت و ناپيوستهدكتري تخصصی ،ارشد ناپيوسته كارشناسی ،پيوسته كارشناسی 

.تاييد مي باشد مورد 

.گيرد نميمورد تاييد قرار شما غير اينصورت از طريق کارشناسان درخواست در 



.ميگردد ارسالپيامكي نتيجه به دانشجو طريق سامانه ، از هر مرحله پس از تاييد يا عدم تاييد در 



ص بنام شخشماره حساب بانك تجارتالزم است  ، وامدانشجويان روزانه قبل از ثبت •
.دانشگاه اعالم نماينداداره رفاه دانشجوييدانشجو را به کارشناس مربوطه 



.، وارد مرحله ثبت وام مي شويد 2ورود به پورتال فاز با کارشناسبعد ازتاييد •



درتيرهخطرعايتباراخودکدمليبايدبعددرمرحله•

.کنيدواردعبوررمزومليکددوقسمت
بذکر است کد ملي و رمز ورود به سامانه الزم )

(.باشدميو شبيه هم يكسان 



.صفحه روبرو باز مي شود2بعد از ورود به فاز •

با انتخاب آيتم درخواست وام ، درخواست و

.وام خود را ثبت مي کنيد



دانشجويان روزانه هايوامآيتم •



(پردازشهريه )مدونوبت دانشجويان هايآيتم وام•

اق    الزم به توضيح است وامهاي فعال دانشجويان نوبت دوم ، وام شهريه و زيارت عتبات كشور عر
.می باشد 



ه را تاييد و پس از آن شمارو شماره حسابقوانينجهت تاييد درخواست وام گزينه در قسمت آخر •
.تماس خود را وارد و ثبت درخواست را تاييد نماييد

 وام جديد از گزينه درخواست جديد استفاده نماييد درخواست تمايل به در صورت.



 اييد دانشجويان ميتوانند از آخرين وضعيت تاييد و يا عدم ت،درخواست وامپس از تكميل فرايند
.گردنددرخواست خودمطلع 



.ميباشدسند تعهد محضری جهت دريافت وام الزامي •

ي کسر از گواه) ويا بازنشسته دولتي رسمي يا پيماني کارمند الزم بذکر است ضامن حتما بايد •
.باشد(حقوق برای ضامن بازنشسته الزامي مي باشد

.استتعهد الزامي سند تنظيم فيش حقوقي و حكم کارگزيني هنگام •



.طبق جدول زير استترم های مجاز برای درخواست وام از سال ورود •

ترم8كارشناسی

ترم4كارشناسی ارشد

ترم8دكتري تخصصی



شرايط باز پرداخت وام
رم مجاز پس از تفقط يک ترم که از تسهيالت صندوق رفاه بهرمند شده اند  طبق قانون مصوب دانشجوياني •

.نمايند اقدام تسويه حساب فرصت دارند جهت

:مدارك الزم جهت تسويه حساب و تقسيط وام دانشجويي •

 اصل سند تعهد محضری

 فيش حقوقي ضامن خرين ويا آحكم کارگزيني ضامن

باشد يگواهي کسر ازحقوق برای ضامن بازنشسته از ارگان مربوطه الزامي م.

 درصد تسهيالت دريافتي از صندوق رفاه دانشجويي 10بازپرداخت.



دورهمدارك مورد نيازنوع وامرديف

روزانهواحد انتخاب ، تجارتحساب بانک شماره ، سند تعهد محضری تحصيلي1

ضروری2
کمک لوازم)بنام شخص دانشجوخريدفاکتور ،انتخاب واحد،تجارتحساب بانک شماره ، سند تعهد محضری 

روزانهواحد رسالهانتخاب ( طبيعينک -اموزشي

وديعه مسكن متاهلي3
-(شناسنامه زوجين -عقدنامه)مدارك ازدواج ،انتخاب واحد، تجارتحساب بانک شماره ، محضریسند تعهد 

روزانهشخص دانشجوبناماجاره نامه باکدرهگيری 

ازدواج4
(عقدنامه و شناسنامه زوجين )ازدواج مدارك ، انتخاب واحد، تجارتحساب بانک شماره ،سند تعهد محضری 

.ازدواج جهت دريافت وام ازدواج  نبايد بيشتر از يكسال باشد تاريخ: تذکر
روزانه

عالياتعتبات ، حج 5
و ورود از خروج مهر شده صفحهگذر نامه، انتخاب واحد، تجارتحساب بانک شماره ، سند تعهد محضری 

روزانهکشور 

نوبت دومواحد انتخاب ، سند تعهد محضری شهريه6



وامهای مقطع دکترا

دوره مدارک مورد نیاز وامنوع ردیف

روزانه

مربوط به وام توسعه 2وفرم  ( مشخصات فردی دانشجو که توسط شخص دانشجو تکمیل می گردد)1فرم

.تعاون که باید  توسط مدیرگروه و معاون آموزشی تایید گردد 

.لایر میباشد که هر سه ماه پرداخت میگردد 7000000مبلغ وام ویژه دکترا توسعه تعاون ماهیانه •

وام تحصیلی ویژه دکترا توسعه تعاون 1

روزانه

مشخصات فردی دانشجو که )1حساب بانک تجارت ، فرم ، شماره( تعداد ضامن دونفر)سند تعهد محضری 

فرم دوم باید توسط مدیر گروه ) مربوط به صندوق رفاه 2وفرم  ( توسط شخص دانشجو تکمیل می گردد 

( .ومعاون آموزشی تایید گردد 

.لایر میباشد و هرسه ماه پرداخت میگردد 6000000مبلغ وام ویژ دکترا ماهیانه •

رفاه وام تحصیلی ویژه دکترا صندوق 2

روزانه

دانشجو، شماره حساب بانک تجارت ، فرم وام ضروری ویژه دکترا ، فاکتوربنام شخصسند تعهد محضری
.یرد الزم به توضیح است وام ضروری ویژه دکترا فقط یکبار در این مقطع به دانشجو تعلق می گ•

وام ضروری ویژه دکترا  3



 ره رفاه صندوق رفاه دانشجویان و بانک توسعه تعاون باید درزمان در خواست وام هر سه ماه تکمیل و به ادا2فرم
.در غیر اینصورت وام شما به دلیل عدم تکمیل مدارک ثبت نمی شود . تحویل گردد 

وام صندوق رفاه دانشجویان 2فرم  وام بانک توسعه تعاون 2فرم 



ازپرداخت بوتسهيالت رفاهي و آگاهي کامل از آيين نامه ها و ضوابط پرداخت بيشتر ازبه منظور آشنايي 
.....به وام های صندوق رفاه 

 اطالع رساني به آدرس پايگاهwww.stdvic.ui.ac.ir رفاه دانشجويان  اداره

سايت صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم به آدرسwww.swf.irمراجعه فرماييد.



با تشكر از حسن توجه شما


