
 «اطالعیه مهم اداره رفاه دانشجویان» 
 موضوع: )ثبت نام وام های دانشجویی در سامانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم(

 ٩6 – ٩7سال تحصیلی دوم  نیمسال

به رساند با عنایت می روزانه و نوبت دوم )شبانه(ی کسب علم و دانش، به اطالع کلیه دانشجویان ضمن آرزوی سالمتی و موفقیت روزافزون شما در عرصه

حه ذیل امکانپذیر وپرداخت تسهیالت وام منوط به ثبت نام اولیه دانشجودر پورتال دانشجویی به نشانی مشر ، مصوبات اخیر صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم

 می باشد:
 

به  ثبت نام در سایت صندوق رفاه دانشجویانبمنظور*

و یا در قسمت پورتال  (www.swf.ir) آدرس اصلی

 مراجعه فرمایید . ( bp.swf.ir)دانشجویی  به نشانی
 

 

  و فاقد پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه می باشند جهت  نددهبرای اولین مرتبه درخواست وام میکه دانشجویانی ثبت نام: اولگروه

 طبق دستورالعمل ذیل اقدام نمایند :درخواست وام 
 

 ( bp.swf.ir)پورتال دانشجویی   –مراجعه به سایت صندوق رفاه دانشجویان -١

 توسط متقاضی. تحصیلیتکمیل مشخصات شناسنامه ای و تشکیل پرونده و   -٢

( و تایید اداره رفاه  101تجارت ) شعبه سرهنگ سخائی کدی و شماره حساب بانک رمراجعه به اداره رفاه دانشجویان دانشگاه و ارائه سند تعهد محض -٣

 ) الزم به ذکر است ارائه شماره حساب تجارت فقط برای دانشجویان دوره روزانه ضروری می باشد .( جهت درخواست وام

 (1٢٣ -1٢٣4٥٦ – 1) عبور با فرمتو درج کدملی در محل نام کاربری و کلمه مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان ) فاز دو(  -4 

پس از  های الزم و سیربربه توجه داشته باشید ثبت نام شما موقت بوده و با توجه . درقسمت درخواست وام، وام مورد نظر خود را انتخاب نمائید - 5

 تأیید اداره رفاه دانشجویان دانشگاه قطعی خواهد شد.

به صورت حضوری به اداره رفاه دانشجویان واقع در پردیس باغ ملی در تاریخ مقرر مستندات درخواست هر نوع وام می بایست شایان ذکر است که  – 6

 تحویل شود.

 پورتال اتوماسیون جامع صندوق رفاه دانشجویان دارای پرونده می باشند از طریق  ٢و در فاز  کرده دانشجویانی که قبال وام دریافت: دوم گروه

 اقدام و ثبت نام اولیه نمایند. ) bp.swf.ir)  صندوق رفاه به نشانی دانشجویی
 

 :تذکرات الزم 

 بایست در موعد مقرر نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.دانشجویان متقاضی مید نمی گرددو تمدی مهلت ثبت نام-١

 با کپی آخرین حکم کارگزینی ضامن، حضوری تحویل اداره رفاه دانشجویان شود. پیمانی( -محضری با ضامن معتبر )کارمند رسمی تعهد ارائه سند -٢

بازنشسته با ارائه آخرین حکم بازنشستگی و گواهی کسر از حقوق به نام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مورد  ضامن تبصره:

 تایید است .

دانشجویان رفاه و تعیین تکلیف بابت پرونده رفاهی متقاضی در سیستم جامع صندوق رفاه دانشجویان توسط اداره  تسویه حساب با دانشگاه مقطع قبل-٣

 . می باشد تا پیش از ثبت نام وام الزامی  دانشگاه قبل

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام انواع وام های دانشجویی بصورت اطالعیه در پورتال دانشگاه لحاظ گردیده است. -4

 مراحل ثبت نام به صورت نمودار در پورتال دانشگاه لحاظ گردیده است . -5

 ٢0/١١/١٣٩6لغایت ٢/١١/١٣٩6اززمان ثبت نام وام: 

                                              . اعالم می گردد ٢0/١١/٩6به صورت حضوری پایان وقت اداری و مستندات وام ها زمان تحویل مدارک 

 اداره رفاه دانشجویان                                                                                                                                                                                           

 معاونت دانشجویی                                                                                                                                                                         

 جهت درخواست وام  سنوات مجاز

 مندیحداکثر بهره مقاطع ورودیهای ردیف

 ترم ٨ازبدو ورود تا  کارشناسی پیوسته به بعد 9٣مهر  1

 ترم 4ازبدو ورود تا  کارشناسی ناپیوسته به بعد 9٥مهر  ٢

ترم 4ازبدو ورود تا  ارشدناپیوستهکارشناسی به بعد 9٥مهر  ٣  

ترم ٨ازبدو ورود تا  دکترا به بعد 9٣مهر  4  

http://www.swf.ir/

