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  bp.swf.ir سایت به مراجعه.1

 صندوق پورتال به ورود. 2

 نیاز مورد مدارك ارسال و درخواست ثبت و وام درخواست منوي به ورود. 3

 

 :باشند می وام متقاضی بار اولین براي که دانشجویانی براي وام درخواست مراحل�

  bp.swf.ir سایت به مراجعه.1

 "جدید دانشجوي نام ثبت" گزینه انتخاب. 2

 صحیح بطور شده خواسته اطالعات تکمیل طریق از  پرونده ایجاد. 3

 از ،...و آموزشی مرکز نام ثبت در مشکل یا و رفاه صندوق دانشجویی پورتال به اتصال در مشکل بروز صورت در{

 انتخاب را tools، compability view setting گزینه از. کنید استفاده 8ورژن Internet Explorer مرورگر

 .} closeو کنید کلیک را Add سپس و کنید وارد را ADD، swf.ir قسمت در و کرده

 ✅دانشگاه وام اداره وسطت  شده ایجاد پرونده تایید  و بررسی. 4

 فقط( رفاه اداره به "حساب نوع✔+کدشعبه✔+ دانشجو نام به تجارت بانک حساب شماره✔" اعالم⚡

 و نوادگیخا نام و نام باذکر به ایمیل ارسال یا و تلفنی اعالم طریق از) تحصیلی وام متقاضی روزانه دانشجوي براي

 دانشجویی شماره

 آیین در که ضامن شده خواسته مدارك و سند اصل ارسال  و 99 سال جدید متن با محضري تعهد سند تکمیل. 5

 بصورت حضوري یا ارسال به ایمیل. شده، ذکر) بعدي پستهاي و(نامه

                                                                                                    دانشجو توسط وام درخواست ثبت و وام درخواست منوي رفاه، صندوق پورتال به مجدد ورود. 6

 

 از بعد بالفاصله دانشگاه رفاه اداره به...) و ازدواج(ضروري و مسکن  هاي وام نیاز مورد مدارك اصل ارسال. 7

 وام درخواست



 jpgل (فای.گردند ارسال پایین حجم در ترجیحاً رنگی بصورت و مناسب نور و کیفیت با باید ارسالی تصاویر�

  باشد)

  صندوق به دانشجویی رفاه اداره توسط وام لیست ارسال و وام تأیید ها، درخواست بررسی. 8

 تمالیاح مشکل رفع جهت متقاضی دانشجوي توسط پورتال طریق از درخواستها تأیید عدم یا و تأیید بررسی. 9

 :  فرمایید توجه

 . نمیباشد رفاه اداره به حساب شماره اعالم به نیازي دوم نوبت شهریه وام دریافت جهت❗

 . است شده ذکر کانال در مندرج قبلی هاي اطالعیه در وامها انواع دریافت جهت نیاز مورد مدارك❗

 یدتأی عدم یا حذف بمعنی پورتال طریق از درخواستی وام مقابل در))  دانشگاه تأیید انتظار در((   توضیح❗

 .  نمیباشد درخواست

 پورتال در دانشجویان براي و درج سیستم در رفاه اداره کاریران توسط حذف علت حتماً درخواست حذف صورت در

 .میباشد رؤیت قابل

 میباشد،) bp.swf.ir(دانشجویی رفاه صندوق پورتال صفحه وام متقاضیان و رفاه ادارات ارتباطی کانال تنها❗

 درخواست حذف صورت در و شده مطمئن خود درخواست حذف یا و تأیید از دانشجویی پورتال طریق از حتماً

  .ماییدفر اقدام وام درخواست مجدد ثبت و مدارك ارائه به نسبت دانشگاه رفاه اداره توسط شده درج توضیحات برابر
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