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  درخواست وام در پورتال دانشجویی صندوق رفاهمراحل 

  نمایید. استفاده فاکس فایر مرورگر از سایت از استفاده جهت دانشجو گرامی : لطفا

  :تشکیل پرونده

   /https://bp.swf.irرتال دانشجویی به آدرس ومراجعه به پ

علوم می باشید  وزارت دانشجویان رفاه صندوق در پرونده فاقد میخواهید وام درخواست کنید وچنانچه براي نخستین بار 

را درج و  ( روز / ماه / سال )کد ملی و تاریخ دقیق تولد نمایند.  استفاده پرونده تشکیل گزینه از خود اطالعات ثبت جهت

  جستجو نمائید.

   نکات مهم در تشکیل  پرونده در پورتال دانشجویی :

  .نمایید نام ثبت ظهر بعد 16 الی صبح 8 ساعت از لطفا فنی هاي محدودیت به توجه با گرامی دانشجوي 

اطالعات شناسنامه اي خود را به صورت اتوماتیک  ،باز شدهصفحه درپس از درج اطالعات در تشکیل پرونده ،  

  مشاهده خواهید کرد . 

  محل صدور شناسنامه خود را درج نمائید.  

  درج گردد.  دانشگاه جامع علمی کاربردي واحد استانی خراسان رضوي 3010کد : مرکز آموزش  در قسمت 

  ( به طور مثال جهاد دانشگاهی)را جستجو و درج نمائید. محل تحصیل: نام مرکز آموزشی  دانشکدهدر قسمت  

مثال رشته  انتخاب نمائید.رشته تحصیلی : چنانچه عنوان رشته شما موجود نمی باشد . رشته نزدیک به آن را  

  در سیستم موجود نمی باشد درج نمائید رشته حقوق ارشاد و معاضدت قضائی  –حقوق 

   نوبت دوم شهریه پرداز:  نوع دوره تحصیل 

  مقطع تحصیلی : مقطع تحصیلی که در حال حاضر در آن مشغول به تحصیل هستید را درج نمائید.  

  خود را درج نمائید. شروع به تحصیلسال ورود: سال  

  را اعالم نمائید.  بهمن ( نیمسال دوم) –نیمسال ورود: ورودي مهر ( نیمسال اول) 

 شماره دانشجویی:جهت واریز مبالغ وام به حساب مراکزآموزش درج شماره دانشجویی،داراي اهمیت می باشد. 

 صندوق از طریق پیامک می باشد.شماره تلفن منزل و موبایل شخصی خود را درج نمائید. کلیه اطالع رسانی  

 خود مراجعه نمائید .محل تحصیل به مرکز آموزش جهت تایید پس از ثبت اطالعات  

 انتخاب نمائید.رتال " و"ورود بھ پو گزینه جددا به پورتال دانشجویی مراجعه پس ازتایید مرکز آموزش م 

 ه عبور شما محسوب خواهد شد .کد کاربري و کلم ،براي نخستین بار کد ملی شما بدون درج خط تیره 

 پس از ورود به پورتال رمز خود را تغییر دهید و در خواست وام خود را ثبت نمائید.  
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  ثبت درخواست وام براي نخستین بار : 

 گزینه درخواست وام را انتخاب نمائید.  

 .را انتخاب نمائید"شهریه "نوع وام درخواستی  

که درآن مشغول به تحصیل هستید  عدم مشاهده نام مرکز آموزشیصورت دربخش مشخصات مرکز آموزشی در 

 را انتخاب نمائید.   " دانشگاه جامع علمی کاربردي واحد استان خراسان رضوي "،نام 

را  "اینجانب قوانین مربوط به پرداخت و بازپرداخت  وام صندوق رفاه دانشجویان را مطالعه نموده و می پذیرم "گزینه  

 .کنید تایید

و سپس گزینه  وارد کننده درخواست ملی کد به متعلق همراه شماره بایست می وام درخواست ثبت بمنظور 

 ارسال گردد . "سنجی صحت دریافت کد"

  درج گردد."ثبت درخواست "پس از دریافت کد صحت سنجی و درج آن در کادر مربوطه  

سند تعهد براي هر نیمسال تحصیلی داشتن توسط کارشناس مرکز آموزش جهت تایید نهایی وام هاي درخواستی  

. جهت اطالعات بیشتر آیین نامه می شود تهیهسند تعهد فقط یکبار در طول تحصیل الزامی است ( این  محضري

 .) پرداخت و بازپرداخت وام مطالعه گردد

 ل دانشجویی اقدام نمائید.، جهت درج ثبت درخواست وام  از پورتاهر نیمسال تحصیلیدر ابتداي  
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