
 

 

 

 

 

موفق به ارائه  ، که تا کنونیهای روزانه و نوبت دوم در کلیه مقاطع تحصیلبه اطالع دانشجویان متقاضی وام و تسهیالت دانشجویی )تحصیلی، شهریه و ودیعه مسکن( در دوره

 20/02/1400رساند، به منظور رفاه حال دانشجویان، مهلت وام در پورتال تا تاریخ اند میمدارک و ثبت درخواست وام خود در پورتال دانشجویی صندوق رفاه نگردیده

های چهارگانه( نسبت به ثبت در هر یک از بخش ه وضعیت دانشجوتوانند در بازه زمانی مذکور مطابق فرآیند صفحه بعد )با توجه بتمدید گردیده است. لذا متقاضیان می

 درخواست خود در پورتال دانشجویی صندوق رفاه اقدام نمایند.

چ گونه و در صورت اتمام اعتبار هی اولویت پرداخت وام بوده ،الزم به ذکر است به دلیل محدود بودن اعتبارات وام، تاریخ تکمیل مدارک و ثبت تقاضا از سوی دانشجویان

 مسئولیتی متوجه دانشگاه نخواهد بود.

اند باید قبل از درخواست وام، مطابق صفحه بعد در بخش اول اقدام به تشکیل پرونده نموده و اصل سند تعهد و دانشجویانی که در مقطع تحصیلی فعلی خود تا کنون وام نگرفته :1توجه 

 دانشگاه تحویل نمایند تا درخواست تشکیل پرونده تأیید و امکان ثبت درخواست وام از طریق پورتال برای ایشان فراهم گردد.مدارک مربوط به تشکیل پرونده را به اداره رفاه 

م و بالعکس و ...( مجاز در ترم جاری وضعیت آموزشی نامشخص دارند )تعلیق آموزشی، قصد انصراف، انتقال، مهمان، تغییر دوره از روزانه به نوبت دو دلیلدانشجویانی که به هر  :2توجه 

 به درخواست هیچ گونه وام نخواهند بود.

اطالع رسانی خواهد  27/01/1400)مختص دانشجویان مقطع دکتری روزانه( و ضروری )روزانه در کلیه مقاطع( متعاقبا تا تاریخ های ویژه دکتری شرایط و ضوابط مربوط به وام: 3توجه 

 شد.

 اطالعیه تمدید مهلت درخواست وام های دانشجویی) تحصیلی، شهریه و ودیعه مسکن(

1401 - 1400نیمسال دوم سال تحصیلی   

 



 فرآیند هدسند تع پرونده وضعیت دانشجو بخش

 اول
 دانشجویانی که در طول تحصیل فعلی خود

 اندتشکیل پرونده نداده و وام نگرفته 
 ندارد ندارد

 https://bp.swf.irمراجعه به سایت  .1

 انتخاب گزینه ثبت نام دانشجوی جدید .2

 ثبت کد ملی و کلیک برروی گزینه جستجو .3

 اطالعات ثبت شدهتکمیل فرم و ذخیره  .4

 ارائه سند تعهد محضری  .5

 ادامه فرآیند در بخش دوم .6

 دوم
 دانشجویانی که در طول تحصیل فعلی خود

 اندوام گرفته
 دارد دارد

 https://bp.swf.irمراجعه به سایت  .1

 وروددرج کدملی به عنوان نام کاربری و کلمه عبور و کلیک بر روی گزینه  .2

 ورود به بخش درخواست وام .3

انتخاب وام ) بجز وام های شهریه و تحصیلی ثبت سایر وامها مستلزم ارائه مستندات  .4

 است(

 مطالعه قوانین و مقررات .5

 ثبت درخواست وام .6

 ارائه مستندات وام به ادراه رفاه دانشجویی .7

 سوم
 دانشجویانی که در طول تحصیل فعلی خود

 اندو وام نگرفته انددادهتشکیل پرونده  
 ندارد دارد

 ارائه سند تعهد محضری  .1

 باشدادامه فرآیند مانند بخش دوم می .2

 چهارم

 در تحصیل قبلی خوددانشجویانی که 

 و در تحصیالت فعلی خود اندوام گرفته

  اندتشکیل پرونده نداده و وام نگرفته

 ندارد ندارد

 https://bp.swf.irمراجعه به سایت  .1

 درج کدملی به عنوان نام کاربری و کلمه عبور و کلیک بر روی گزینه ورود .2

 در منوی اطالعات دانشجو، انتخاب گزینه درخواست مقطع جدید .3

 ورود به صفحه ایجاد مقطع تحصیلی جدید و تکمیل فرم و ذخیره اطالعات ثبت شده .4

 هد محضری ارائه سند تع .5

 باشدادامه فرآیند مانند بخش دوم می .6

جاده  5تفرش کیلومتر  :توانند اصل مدارک تشکیل پرونده و درخواست وام را به آدرس پستی ذیل ارسال کنند:دانشجویان به جای مراجعه به اداره رفاه دانشجویان می

 39518 - 79611تهران کد پستی 
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