
تعداد زیادی از دانشجویان با شروع ترم تحصیلی جدید اقدام به دریافت وام دانشجویی از طریق صندوق رفاه دانشجویی 

 می نمایند.بعد از دریافت هر وامی مهم ترین نکته نحوه ی پرداخت اقساط آن است. بنابراین در این مقاله به نحوه

 .پرداخته ایم پرداخت وام دانشجوی ی از طریق شماره پرونده

پرداخت این اقساط از طریق سایت صندوق رفاه ممکن خواهد بود به این ترتیب افرادی که دارای دفترچه اقساط بانک 

ملی یا تجارت می باشند و یا همچنان مشغول تحصیل هستند می توانند با مراجعه به این سایت اقدام به پرداخت اقساط  

ی نمایند.همچنین سامانه ی فاز دو یا سامانه سجاد هم بدین منظور طراحی شده است که در ادامه به بررسی  وام دانشجوی

 .هر یک می پردازیم

صندوق رفاه دانشجویی به تمامی دانشجویان کشور یک سری وام پرداخت می کند که این وام ها می تواند کمکی برای  

سی و کارشناسی ارشد می توانند  امی مقاطع از جمله، کاردانی، کارشناوضعیت تحصیلی و معیشتی دانشجویان باشد. تم

 .از این امکان بهره مند شده و برای دریافت وام طبق زمان بندی هایی که منتشر می شود، اقدام کنند

  

  

 : اطالعیه

بهمن ماه خواهد بود 1ثبت نام وام های دانشجویی نمیسال دوم از  . 

  

  

شجویی از طریق شماره پروندهنحوه بازپرداخت وام دان  

 .در این قسمت همراه ما باشید تا نحوه بازپرداخت وام دانشجویی از طریق شماره پرونده را بررسی کنیم

نیمسال   4افرادی که در مقطع های کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته تحصیل می کنند و 

و دکتری تخصصی   ها گذشته باشد، به همراه دانشجویان کارشناسی پیوستهتحصیلی از مدن زمان آغاز به تحصیل آن 

نیمسال تحصیلی از مدت تحصیل شان گذشته باشد و همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری   8ناپیوسته که 

باشد و شامل  نیمسال تحصیلی از آغاز تحصیل آنان گذشته  16نیمسال تحصیلی و دکتری پیوسته که  12حرفه ای که 

ماه بعد از مدت زمان فوق    9گروه های منصرف از تحصیل، ترک و یا اخراج از تحصیل نیز نشوند، به مدت حداکثر 

فرصت خواهند داشت که به صورت یک جا و یا قسطی بدهی خود را تسویه کنند. برای پرداخت بدهی نیز نیاز است که 

در ادامه آورده ایم طی نمایند شده و مراحلی که bp.swf.ir افراد وارد سامانه . 

  

 :اطالعیه

 .بازپرداخت وام دانشجویی، برای تمام بهره مندان، پس از پایان دوره تحصیل آن ها آغاز می شود 

  

 پرداخت وام دانشجویی از طریق شماره پرونده

کلیک کنید.گزینه ی   از طریق لینک روبه رو وارد سایت مربوطه شوید.برای ورود به پورتال دانشجویی صندوق رفاه  •
ودورود به پورتال را انتخاب نمایید و منتظر شوید تا صفحه ی مورد نظر برای شما باز ش . 

https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86/
https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%b7%d8%b1%db%8c%d9%82-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86/
https://bp.swf.ir/


  

 

  

  

  

برای پیدا کردن پرونده ی خود مطابق تصویر، شماره پرونده ی مندرج روی دفترچه،شماره دانشجویی،نام و نام   •
خانوادگی،نام پدر و شماره شناسنامه را وارد نمایید.در صورتیکه قبال وارد سیستم نشده اید از قسمت پایین صفحه برای  

 .تکمیل اطالعات و ورود به صفحه استفاده نمایید

  



 

  

  

  

ل  روی نوار آبی رنگ پرونده کلیک کرده و وارد صفحه شوید و مشخصات را جهت پرداخت اقساط دانشجویی کام  •
 .نمایید

در مرحله ی بعد یکی از درگاه های بانکی را انتخاب نموده و با وارد کردن اطالعات کارت بانکی شامل شماره   •
 .،تاریخ انقضا و رمز دوم پرداخت خود را تکمیل نماییدCVV2کارت،

  

 پرداخت وام دانشجویی از طریق شماره پرونده با دفترچه بانک تجارت 

تجارت سپرده گذاری دارند و یا مشغول به تحصیل هستند می توانند اقدامات زیر را انجام دهندافرادی که در بانک  : 

 .ابتدا الزم است به پورتال دانشجویی صندوق رفاه وارد شوید. سپس گزینه ی ورود به پورتال را انتخاب نمایید •

  

https://bp.swf.ir/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/dcs.jpg


 

  

به صورت پیش فرض کد ملی در نظر گرفته شده است را وارد نمایید نام کاربری و رمز عبور را که  •  . 

  

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/یرس.jpg
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/asca.jpg


  

 .در این مرحله الزم است رمز عبور خود را تغییر دهید تا سایر خدمات پورتال قابل مشاهده شوند •

  

 

  

  

دانشجویان قابل  در مرحله ی بعد صفحه ای با عنوان خالصه وضعیت نمایش داده می شود که مقدار و وضعیت بدهی  •
 .پیگیری است

 :دانشجویان سه گزینه برای پرداخت اقساط وام پیش رو دارند

درصد جریمه، پرداخت جریمه دیر کرد اقساط 50پرداخت اقساطی، پرداخت مانده بدهی و طرح بخشودگی   

د را انتخاب  و سپس درگاه بانکی مورد نظر خو  برای پرداخت هریک کافی است روی گزینه ی مربوطه کلیک کرده

 .نمایید

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/یر.jpg


 

  

  

 .وارد شوید برای کسب اطالعات درباره پرداخت وام دانشجویی

  

  

1401جویی در تاریخ بازپرداخت وام دانش  

 سامانه دانشــجویی )پورتال صـندوق( براي ثبت تقاضـاي دانشــجویـان به منظور دریافت وام تحصیلی،  •
فعال خواهـد بود و ضـرورت دارد تمامی دانشــجویان  25/ 1401/02تا 2/ 1400/11شهریه، و مسکن متاهلی از تاریخ 

ـذکور بر اساس جدول در سامانه ممتقاضــی واجـد شــرایط نســبت به ثبت تقاضاي خود   
 .زمانبندي پیوست اقدام نمایند

و ماقبلدر تمامی مقاطع تحصــیلی که از وامهاي دانشــجویی صندوق  99دانشجویان ورودي سال تحصیلی  •  
 اسـتفاده کرده وسنهد تعهد ارائه نموده اند، در صورت پر نبودنسـقف ضمانت وامهاي دریافتی تاکنون، نیازي به 

سند تعهدنامه دانشجویی جدید در این نیمسالندارندارائه . 
 دانشـجویانورودي جدید نیمسالدوم سالتحصــیلی و دانشــجویـانورودي سالهاي قبلکه براي  •

 .اولین بار تقاضاي دریافت وامهاي صندوقرا دارند، صـًرفا با ارائهسند تعهد جدید امکانثبت نام خواهند داشت
ذگواهی کسر از حقوق ضامنین در نیمسالتحصیلی جاري نیز الزامی نمی باشدبراي مساعدت با دانشجویانأخ • . 

 .مبلغ، نوع و شرایط دریافت وام در سال تحصیلی جدید در جدول زیر عنوان شده است

  

https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88%db%8c%db%8c/
https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/zzz.jpg


 

  

  

 :اطالعیه

نمایند که تمام را دریافت  اصل مدرک تحصیلی و ریزنمرات خود دانشجویان فارغ از تحصیل، تنها زمانی می توانند

 .بدهی خود به دانشگاه را پرداخت کرده و تعهدات قانونی را انجام داده باشند

  

  

  

 میزان سود هر قسط وام دانشجویی 

درصد است؛ اما یک سری وام ها ممکن است با درصد سود  4میزان سود برای تمامی وام های دانشگاهیان به اندازه 

زا برای  ه این موارد اشاره خواهیم کرد. به طور مثال یک سری تسهیالت مجمتفاوت باشند که ما در این قسمت ب

براساس تعداد قسط، مبلغ تسهیالت و میزان سود ما به آن ها اشاره کرده ایم  گاه آزاد ارائه می شود کهدانشجویان دانش . 

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/شرایط-دریافت-وام-دانشجویی-.jpg


  

 تسهیالت بانک رسالت و بانک مهر

تسهیالتمبلغ  تعداد قسط  کارمزد مقطع تحصیلی   

درصد  3تا  2 کاردانی میلیون  10تا سقف  ماه  24   

درصد  3تا  2 کارشناسی میلیون  15تا سقف  ماه  36   

درصد  3تا  2 ارشد  میلیون  20تا سقف  ماه  36   

درصد  3تا  2 دکتری میلیون  30تا سقف  ماه  36   

  

  

 .این تسهیالت تنها برای دانشجویان دانشگاه آزاد می باشد

  

  

 تسهیالت بانک ملی 

 مبلغ تسهیالت تعداد قسط  کارمزد مقطع تحصیلی 

درصد  3تا  2 کاردانی میلیون 5تا سقف  ماه  60   

درصد  3تا  2 کارشناسی میلیون  10تا سقف  ماه  60   

درصد  3تا  2 ارشد  میلیون  20تا سقف  ماه  60   

درصد  3تا  2 دکتری میلیون  40تا سقف  ماه  60   

پیراپزشکی پزشکی و  درصد  3تا  2  میلیون  40تا سقف  ماه  60   

  

  

 شرایط دریافت و پرداخت وام دانشجویی از طریق شماره پرونده

از سواالت متداول دانشجویان جدیدالورود چگونگی دریافت وام دانشجویی می باشد در ادامه به بررسی و توضیح 

 .شرایط دریافت وام دانشجویی می پردازیم

در ابتدا الزم است به معاونت دانشجویی مراجعه نمایید و شرایط خود را ثبت کرده تا مورد ارزیابی قرار گیرد. سپس 

پس از اخذ تائیدیه ی معاونت به سایت صندوق رفاه معرفی می شوید. در مرحله ی بعد تنها کافی است به این سایت 

ه ی صندوق رفاه و تعداد متقاضیان وام در صف انتظار نوبت و  مراجعه کرده و درخواست وام خود را ثبت نمایید.بودج

غیر است. بازم به ذکر است تعداد وام های مجار  تاریخ دریافت وام شما را مشخص می کند بنابراین این زمان مت



نوبت وام عادی،یک نوبت   3بار می باشد.به این صورت که  4دانشجویی در طول تحصیل محدود است و به طور کلی 

نوبت وام خاص و یک بار هم به صورت وام خاص قابل دریافت است 2م ازدواج ، وا . 

  

  

 .کلیک کنید پرداخت وام دانشجویی برای دریافت اطالعات بیشتر درباره نحوه

  

  

 شرایط دریافت وام دانشجویی 

 نیاز مالی •
 عدم اشتغال  •

 دارا بودن تمام شرایط دانشجوی تمام وقت) از جمله ثبت نام در حداقل تعداد واحد های الزم طبق مقررات آموزشی(  •
می شودبرای دانشجویان سال سوم به بعد شرط مشروط نشدن در دو نیم سال قبل اعمال  • . 

 دارا بودن شرایط اخالقی و رعایت ضئونات اسالمی  •
 عدم استفاده از وام یا بورس تحصیلی همزمان با ثبت تقاضای وام  •

  

 مدارک ضروری برای دریافت وام دانشجویی 

 فتوکپی شناسنامه و کارت ملی دانشجو  •
 فتوکپی کارت دانشجویی معتبر •

 کپی شناسنامه و کارت ملی ضامن  •
 سند تعهد محضری   •

حکم کارگزینی ضامن و فیش حقوقی: ضامن باید کارمند رسمی یا قراردادی ددولت باشد. اگر ضامن از کارمندان  •
 .بازنشسته باشد گواهی کسری حقوق هم الزامی است

  

 چگونگی محاسبه کارمزد تاخیر پرداخت وام دانشجویی 

شجویی صندوق رفان دانشجویی مبلغ مشخصی را به ازای مدت با توجه به لزوم پرداخت به موقع اقساط وام های دان

ق افتاده در نظر گرفته است.هدف از این کار تشویق بدهکاران به پرداخت هرچه سریع تر بدهی خود و نظم تعوی 

 بخشیدن به سیستم پرداخت وام دریافت است این مبلغ با عنوان کارمزد تاخیر شناخته می شود و طبق شرایط زیر به باقی

 .مانده ی بدهی اضافه می شوند

درصد به میزان قسط معوق   12میزان کارمزد تاخیری به ازای مدت تعویق، طبق محاسبات زیر و با کارمزد پایه 

اضافه می شود.)مدت تعویق به معنای روز های سپری شده از زمان مقرر پرداخت اقساط وام است و مبلغ قسط معوق  

ده به صورت ماهیانه(.این مبلغ در نهایت به حساب درآمد اختصاصی صندوق رفاه  عبارت است از مبلغ قسط تعیین ش

  .واریز خواهد شد

https://irantahsil.org/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C/
https://irantahsil.org/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C/


 

همچنین کلیه فارغ التحصیالنی که بدهی خود را به صورت یکجا پرداخت نمایند از پرداخت جریمه ی دیر کرد معاف  

 .خواهند شد

  

  

 :اطالعیه

سال قسط  5التحصیلی آغاز شده و با توجه به میزان وام دریافتی، حداکثر تا ماه پس از فارغ  6وام ارزی،  بازپرداخت

 .بندی می شود و جریمه دیرکرد پرداخت، برای این افراد با نرخ ارز روز محاسبه میگردد

  

 آخرین اخبار پرداخت وام دانشجویی از طریق شماره پرونده 

 دریافت وام دانشجویی نیازی به گواهی کسر حقوق ندارد  •

 ۲۵نام وام دانشجویی آغاز شده و تا بیان اینکه ثبت  سعود گنجی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علومم

ماه سال آینده ادامه دارد، گفت: دانشجویان ورودی جدید نیمسال دوم سال تحصیلی و دانشجویان ورودی  اردیبهشت

نام دارند.وی با بیان اینکه فقط د تعهد جدید امکان ثبتهای قبل که برای اولین بار تقاضای وام دارند با ارائه سنسال

ارسال شده،   GSB دانشجویانی که اطالعات هویتی و تحصیلی آنها به سامانه تبادل اطالعات آموزشی وزارت عتف

ی و ما قبل در تمام ۹۹های دانشجویی اقدام کنند، گفت: دانشجویان ورودی سال تحصیلی توانند نسبت به تقاضای واممی

اند، در صورت پر نبودن سقف های دانشجویی صندوق استفاده کرده و سند تعهد ارائه کردهمقاطع تحصیلی که از وام

های دریافتی تاکنون، نیازی به ارائه سند تعهدنامه دانشجویی جدید در این نیمسال ندارندضمانت وام . 

درصدی وام ودیعه مسکن گروهی دانشجویان مجرد  ۱۰۰افزایش   •  

درصدی وام ودیعه مسکن گروهی دانشجویان مجرد، گفت: وام   ۱۰۰رییس صندوق رفاه دانشجویی با اشاره به افزایش 

هایی که با کمبود ظرفیت  درصد افزایش یافته است. دانشگاه  ۱۰۰ودیعه مسکن گروهی دانشجویان مجرد در سال جاری 

عه مسکن نسبت به اجاره خوابگاه اقدام کنند و این وام وام ودیتوانند با استفاده از ظرفیت  شوند، میخوابگاهی مواجه می

تواند در تامین خوابگاه، بخش عظیمی از کمبود ظرفیت خوابگاهی  را در اختیار دانشجویان قراردهند. این وام می 

ها را برطرف کنددانشگاه شهر کشور کالن  ۸میلیون تومان به ازای هر دانشجو، در  ۵میزان این وام در شهر تهران  .

دانشجو یا هر  ۵۰یا  ۳۰میلون تومان است. این وام گروهی است، یعنی به ازای  ۳میلیون تومان و در سایر شهرها  ۴

گیرد،  شود، بر این اساس دانشجویی که خوابگاه خارج از دانشگاه میها بدهند، به دانشگاه داده میتعدادی که دانشگاه

کند ودیعه را دارد و پس از  تا زمانی که در خوابگاه است و از خوابگاه استفاده می مند شود وتواند از این وام بهرهمی

 .آن، این مبلغ بازگردانده می شود

 .کلیک کنید PDFبرای دانلود این مقاله به صورت 

 خالصه مطالب

بسیاری از دانشجویان با شروع نیم سال جدید برای دریافت وام دانشجویی اقدام می کنند اما مسئله ی مهم که کم تر به آن 

ن است. بنابراین در این مقاله به بررسی ای پرداخت وام دانشجویی از طریق شماره پروندهپرداخته می شود نحوه ی 

اخته شد. همچنین نحوه ی محاسبه ی کارمزد دیرکرد پرداخت وام،مدارک ضروری برای دریافت وام موضوع مهم پرد

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/03/راهنما-پرداخت-وام-دانشجویی-از-طریق-شماره-پرونده.pdf


دانشجویی،شرایط دریافت وام دانشجویی و موضوعاتی از این قبیل توضیح داده شد.برای کسب اطالعات بیشتر با  

 .کارشناسان ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید

 


