نش
صندوق رافه دا جویان

باسمه تعالی

پرسش های متداول دانشجویان و کارشناسان دانشگاه ها در حوزه پرداخت وام

الف :سواالت مربوط به دانشجویان متقاضی وام – در پورتال دانشجویی:
 )1نحوه ورود به پورتال دانشجویی چگونه است؟
پاسخخ

صرراًاب ررا اسررازادر اگ ماور ررا فخخایف فخخا

اگ طایررر رایانرر مرری توانیررر وارد اورتررال دانشررجویی رر ردر

 www.bp.swf.irشویر.

 )2هنگام ثبت نام دانشجو در پورتال پیغام اشکال در بازیابی اطالعات ،عدم همخوانی مف ز آموزشی ،یا ثبت وام بفای
دانشجویان در حال تحصیل امکان پذیف است می دهد .جهت رفع خطا چه باید فد؟
پاس  :اشکال در اگیا ی اطالعات و عرم همخوانی یعنی اطالعات رموگشی دانشجو اگ سامان رموگشی
ارسال نگادیرر و در رن دانشگار ،مقطع و دورر شناسایی نشرر است .لذا اس اگ اطمینان اگ
آموزش دانشگاه ،کارشنا

ادارر رًار دانشگار می ایست جهت هماهنگی و

سامان وگارت علوم

روگ رسانی اطالعات توسط

روگ رسانی در سامان وگارت علوم هماهنگی

های الگم را انجام دهر.
 )3پیغام "عدم همخوانی" ناشی از وجود چه مشکالتی می باشد؟
پاس

این مشکل توسط آموزش دانشگاه محل تحصیل اگ طایر ارسال کر ملی و اطالعات تحصیلی دانشجو

 GSBو اوگرسانی اطالعات اطاف می ادد و ما وط

سامان

صنروق رًار دانشجویان نمی باشد.

 )4دانشجو بفای ثبت نام در پورتال با پیغام عدم همخوانی شماره تلفن همفاه با مشخصات دانشجو مواجه میگفدد.
مشکل چیست؟
پاس
شمارر

ا توج

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

نام دانشجو نباشر می ایست

یکی اگ دًاتا هماار اول ،ایاانسل یا رایال مااجع و نسبت

ثبت نام قطعی شمارر

هماار به نام دانشجو اقرام نمایر و سپس شمارر هماار دانشجو در سیسام اتوماسیون جامع صنروق ثبت ادد .الگم

ذکا

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

 )5در هنگام ثبت وام در پورتال دانشجویی با پیغام خطای نداشتن شماره حساب مواجه می شویم؟
پاس

در صورت نراشان شمارر حساب در ااونرر دانشجویی ،دانشجو قبل اگ ثبت تقاضای وام های تحصیلی ،ضفوری،

مسکن و ویژه د تفی می ایست شمارر حساب انک تجارت
ایست توسط کارشنا

نام خود را اای دانشگار ارسال نمایر .ثبت شمارر حساب می

ادارر رًار دانشگار صورت اذیاد .الزم به ذ ف است در صورت تقاضای وام شهفیه نیازی به ارسال

شماره حساب دانشجو نمی باشد.
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 )6در صورت ففاموش فدن لمه عبور چه ار باید فد؟
پاس الف در اورتال دانشجویی صنروق خش « لمه عبور خود را ففاموش فده ام» توسط دانشجو اناخاب و ا ثبت کر
ملی و شمارر هماار و اناخاب کلم عبور جریر ،اای دانشجو ایامک می شود.
پاس ب در صورت عرم ارسال کلم عبور اگ طایر سیسام

مو ایل دانشجو،

روگرسانی ایر توسط ارشناس اداره رفاه

دانشگاه محل تحصیل اگ طایر ااونرر اورتال دانشجویی صورت اذیاد.

 )7در هنگام ثبت وام در پورتال توسط دانشجو ،پیغام ثبت وام بفای دانشجویان شاغل امکان پذیف نیست می دهد.
لطفا راهنمایی نمایید؟
مطا ر ریین نام و قانون صنروق رًار ،اعطای وام به جز وام شهفیه

پاس

دانشجویان شاغل ممنوع می اشر مگا اینک

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

ادارر

رًار دانشگار اگ طایر درخواست کار ،قسمت کناال مشخصات تحصیلی ،در خش درخواست وضعیت اشاغال ارسال نمایر تا
توسط کارشنا

صنروق مورد ارسی قاار یاد.

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

پاس

ادارر رًار دانشگار محل تحصیل خود مااجع یا تما

دانشجویان اعهرر ی کار ا ادارر رًار دانشگار می اشر ،همچنین دانشجو اگ تما

گیاد و ایگیای مشکل

ا صنروق رًار و مااجع حضوری خودداری

نماینر.

ب :سواالت مربوط به کارشناسان اداره رفاه دانشگاه ها -در سامانه جامع صندوق(فاز:)2
 )9پ

پاس

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

ایر اگ طایر ماور ا اینتفنت ا سپلورر در خش  toolsزین  compatibility view settingsرا

اناخاب نمودر و سایت صنروق

 swf.irرا اضاً نماینر.

ردر

 )10بعد از ثبت نام دانشجو در پورتال ،در دام قسمت سامانه جامع صندوق( فاز  )2باید دانشجو را تایید نمود؟
پاس

عر اگ ورود

سامان جامع صنروق (ًاگ  )2در قسمت ثبت اطالعات ،لیست ثبت نام ،اطالعات دانشجو را تاییر

نماییر تا اای وی ااونرر ایجاد ادد.
 )11پ

از ثبت درخواست وام توسط دانشجو در پورتال ،در دام قسمت سامانه جامع صندوق (فاز  )2باید وام

دانشجو را تایید فد؟
پاس

در سامان جامع صنروق (ًاگ  ،)2در قسمت اطالعات وام ،لیست درخواست وام ،نام دانشگار خود و نوع وام را

اناخاب و درخواست دانشجو را تاییر نماییر.
 )12چفا شماره حساب دانشجو با اینکه در سیستم ثبت شده پیغام عدم ثبت یا مغایفت با د ملی می دهد؟
پاس

ا توج

اتصال سامان جامع صنروق (ًاگ  )2ا انک تجارت ،در صورت مغایات مشخصات شناسنام ای ثبت شرر

دانشجو در انک ،یا مسرود ودن شمارر حساب وی و یا وجود حساب های قریمی  9رقمی در سیسام ایغام عرم ثبت نشان
میدهر ک جهت رًع رن دانشجو ایر

انک مااجع نمایر.
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 )13در صورت مغایفت اطالعات تحصیلی و شناسنامه ای در سامانه جامع صندوق (فاز )2چه اقدامی باید صورت
پذیفد؟
پاس

کارشنا

ادارر رًار دانشگار می ایست اطالعات صحیح دانشجو را هماار ا الصاق مسانرات رن در ااونرر وی در خش

درخواست کار قاار دادر و ا اناخاب واحر کناال مشخصات تحصیلی و یا مشخصات هویای نوع درخواست را ثبت نهایی نمایر
تا اای کارشنا

صنروق ارسال ادد.

 )14دفتفخانه و شماره حساب بانک مورد نظف در سامانه جامع صندوق (فاز  )2ثبت نگفدیده است  .لطفا راهنمایی
ففمایید؟
پاس

در خصوص دفتفخانه ایر اگ طایر درخواست ار نام دًااخان  ،حوگر ثبای ،کر دًااخان  ،نام سادًاا ،ردر

و تلزن را

طور کامل ارسال تا توسط کارشنا

کامل

صنروق در سیسام ثبت ادد.

درخصوص شماره حساب بانک نیز طی نام ای رسمی شمارر حساب ،شمارر شبا و کر شعب را اگ طایر اتوماسیون اداری و
یا است اای صنروق ارسال تا توسط کارشنا

صنروق در سیسام ثبت ادد.

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

ایر ا ارا اای ادارر اگااداخت وام جهت درحال تحصیل نمودن ها دو ااونرر درخواست ار ارسال ادد و اس اگ

انجام رن اای کارشنا

ادارر ااداخت وام جهت ادغام ااونرر ها ،درخواست کار زاسار.

ج :سایر پرسش های متداول:
 )16بعد از ارسال پیامک مبنی بف تایید وام بفای دانشجو  ،چه زمانی وام وی پفداخت می گفدد؟
پاس

عر اگ تاییر تقاضا و سا شرن لیست وام توسط دانشگار ،و تاییر کارشناسان صنروق

در اساع وقت توسط امور مالی صنروق ااداخت می ادد .ضمنا گمان تاییر تقاضا را اگ کارشنا

امور مالی ارسال می ادد و
ادارر رًار دانشگار ایگیای

نماییر.
 )17دانشجو اظهار می دارد ه وام به حسابش واریز نشده ،لطفاً راهنمایی بففمایید؟
پاس

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

اس اگ محاگ شرن عرم واریز اول

حساب وی در دانشگار ،کارشنا

ادارر رًار دانشگار ایر ًام نامه بفگشت وام اای

صنروق رًار ارسال نمایر.
 )18از چه طفیقی می توان متوجه شد ه بانک قفض الحسنه مهف ایفان ،شهفیه دانشجویان را واریز فده است یا خیف؟
پاس
الف) ا کار ای و رمز معاونت وارد سامانه جامع صندوق (فاز  )2شرر ،در قسمت اطالعات وام ،لیست وام مورد نظا را
اناخاب و وارد لیست ااداخت می شویر .سپس زین اطالعات لیست در انک را اناخاب نمودر ک وضعیت ااداخت یا عرم
ااداخت لیست توسط انک نشان دادر می شود.
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ب) ا دسااسی معاونت دانشجویی وارد سامان جامع صنروق شرر اگ قسمت زارشگیای ،زارش عملکاد ،زین وام های
ااداخت شرر را اناخاب نمودر ک طی رن ًایل اکسل دانشجویان و اطالعات ااداخت در اخایار کارشناسان ادارر رًار قاار
خواهر اًت.

 )19وام دانشجوی مشفوط به چه صورت می باشد؟
پاس

مطا ر ریین نام و قوانین صنروق ،موضوع مشاوطی ًقط در خصوص وام تحصیلی اعمال می شود

دانشجویی ک در یک نیمسال مشاوط تحصیلی اعالم شود ،در نیمسال عر مجاگ
می اشر و چنانچ در دو نیمسال ماوالی مشاوط شناخا شود ،مجاگ

این صورت ک

اسازادر اگ نیمی اگ مبلغ سقف وام تحصیلی

اسازادر اگ وام تحصیلی در نیمسال عر اگ رن نخواهر

ود.

 )20در خصوص اشتغال دانشجویان در زمان دریافت وام توضیح دهید؟
پاس


دانشجو در گمان دریاًت وام دانشجویی
دانشجویانی ک

کاری ک مسالزم دریاًت اجات می اشر ،نبایر اشاغال داشا اشر.

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

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


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



ااداخت وام شهای

دانشجویان شهای ااداگ شاغل در صورت تاییر صنروق المانع است.

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

مطا ر ریین نام و قوانین صنروق فقط وام شهفیه مشمول دانشجویان نو ت دوم دانشگار های دولای -مااکز وا سا

دساگار های اجاایی و رموگشکرر های ًنی حاً ای و همچنین دانشجویان شهای ااداگ دانشگار های ایام نور -غیادولای و
غیاانازاعی -جامع علمی کار ادی و رگاد اسالمی می شود.

 )22آیا به دانشجوی شاغل ،وام شهفیه تعلق می گیفد؟
پاس

ااداخت وام شهای

دانشجویان شهای ااداگ شاغل اس اگ هار منری دانشجویان شهای ااداگ غیا شاغل امکان اذیا

است.
 )23آیا به دانشجویان پفدی
پاس

و الکتفونیکی ( مجازی ) وام شهفیه تعلق می گیفد؟

دانشجویان دورر های اادیس و الکااونیکی (مجاگی) ا اعالم درخواست کابی دانشگار و مواًقت صنروق در صورت

وجود اعابار ماگاد اگ محل اعابار تخصیصی

دانشگار اس اگ هار منری ماقاضیان واجر شاایط ،در اولویت عری وام شهای

تعلر می یاد.
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 )24آیا بفای تمامی وام های ضفوری می بایست فا تور ارائه فد؟ درخصوص رویدادهای موارد خاص لطفاً راهنمایی
بففمایید.
پاس

ًقط اای دانشجویان حادث دیرر در سوانح و تصادًات ،مباال

یماری های خاص و ااهزین یا ًوت و یماری

خاص و اا هزین یکی اگ اعضاء درج یک دانشجو و ًاکاور خایر لواگم کمک رموگشی در گیا رویراد
می ایست ًام رویراد موارد خاص وام ضاوری تکمیل و

تشخیص رئیس

هماار ًاکاور و اسناد هزین کاد دانشجو اای صنروق ارسال

ادد.
 )25پفداخت وام به دانشجویان تفم اضافه تا چند تفم انجام می شود؟
پاس

ااداخت وام های تحصیلی ،شهای و ضاوری

دانشجویان در اولین تام اضاً ،

شاط اا نشرن تعراد نیمسال های

مقار و سقف مبلغ امکان اذیا است و ضمنا دانشجویان تام های عادی در اولویت دریاًت وام می اشنر.
 )26رویداد ازدواج (زیف مجموعه وام ضفوری) تا چه زمانی بعد از عقد پفداخت می گفدد؟
منظور تاویج و تسهیل اما اگدواج در دوران تحصیل

پاس

دانشجویان دانشگارهای دولای حدا ثف تا  18ماه پ

از

تاری عقد ،وام اگدواج تعلر می یاد و تنها یک نوبت در تمام مقاطع تحصیلی امکان اذیا می اشر.
 )27در صورتی ه زوجین هف دو دانشجو باشند  ،آیا وام مسکن متاهلی به هفدو تعلق می گیفد؟
پاس

خیا ،در صورتی ک گوجین دانشجو اشنرً ،قط یکی اگ رنها می توانر در رن مقطع اگ وام مسکن هارمنر ادد.

 )28ضامن باید دارای چه شفایطی باشد؟
پاس

اای اطالع اگ شاایط ضامنین

ماده  11در فصل سوم ریین نام در سایت صنروق مااجع نماییر.

 )29بفای دانشجویانی ه به علت شیوع فونا درتفم پیش ،حذف تفم نموده اند امکان ثبت وام میسف نیست ،مشکل
چیست؟

پاس

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

دریاًت نکادر اشر ،ا ارسال درخواست کار توسط کارشنا

ادارر رًار دانشگار ،تام تحصیلی دانشجو توسط کارشنا

صنروق

حذف می ادد.
 )30آیا به دانشجویان بورسیه وام تعلق میگیفد؟
پاس

طبر ریین نام و قوانین صنروق اعطای وام

دانشجویان ورسی ممنوع می اشر.

 )31در خصوص پیگیفی پفداخت و بازپفداخت وام های بنیاد علوی و بنیاد نخبگان با چه شماره هایی می توان تماس
حاصل نمود؟
پاس

نیاد علوی ، 021-83352586 :نیاد ملی نخبگان  021-63478225 :و 021-63478207
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 )32درخصوص تغییف نام اربفی دانشگاه ها در سامانه جامع صندوق (فاز  )2چه اقدامی باید انجام داد؟
پاس

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

 577اطالعات را تکمیل و

هماار کپی کارت ملی معاون یا کار ا

صنروق ارسال ادد تا توسط کارشنا

خشنام شمارر
ادارر کناال و

تخصیص اعابار صنروق ثبت ادد.
 )33آیا بخاطف بیماری فونا و شفایط خاص  ،ارائه گواهی سف اقساط الزم است؟
پاس

دلیل تراوم وضرعیت شریوع یماری کاونا و راای مسراعرت را دانشرجویان أخرذ رواهی کسرا اگ حقروق

ضامنین در نیمسال تحصیلی جاری الزامی نمی اشر.
 )34آیا بدون سند تعهد امکان ثبت وام وجود دارد؟
پاس

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

تقاضای وام دارنر و تاکنون سرنر تعهر ارائ ننمودر انر ،صراًبا ا ارائ سنرتعهر جریر امکان دریاًت وام دارنر.
 )35آیا به دانشجویان میته امداد و بهزیستی وام تعلق می گیفد؟
پاس

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

دانشجویان

تحت اوشش معاًی شرر اگ سوی کمیا امراد امام خمینی (رر) و ساگمان هزیسای کشور توسط صنروق رًار
دانشجویان ااداخت می شود .الگم

ذکا است ااداخت این وام صاًاب اگ طایر ااتال دانشجویی ا ثبت تقاضا در

زین "شرهای دانشجویان تحت اوشش کمیا امراد و هزیسای" توسط دانشجوی تحت اوشرش (ک اسامی رنان
اگسوی رن دو نهاد معاًی شررر و قبال درسامان ار رذاری شرر است) ،انجام میشود .اای راهنمایی یشاا

شریور

نام های منرررج در صرزح اصرلی سایت صرنروق ،زین خشرنام ها) مااجع شود.
 )36مازاد وام شهفیه دانشجویان تحت پوشش میته امداد و بهزیستی ،به دام یک از دانشجویان تعلق می گیفد؟
پاس

ای و

دانشجوی نو ت دوم دانشگار های دولای ،مااکز وا سا

دساگار های اجاایی و رموگشکرر های ًنی و حاً

دانشجویان دانشگار های ایام نور ،جامع علمی کار ادی ،رگاد اسالمی و موسسات غیا دولای -غیا انازاعی)

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

اا ی ثبت وام مذکور نیاگی

ارائ سنر تعهر توسط دانشجو نبودر و نهادهای حمایای ضمانت ااداخت وام را

ا عهرر دارنر.
 )38دانشجو همزمان می تواند همزمان وام میته امداد و بهزیستی و وام شهفیه صندوق رفاه یا بانک را دریافت نماید؟
پاس

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

شهای صنروق و انک را نرارنر.
پاییز 1400
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