نحوه درخواست وام از صندوق رفاه دانشجویی
گروه اول :دانشجویانی که قبال در مقطع تحصيل جاري از وام بلندمدت وزارت علوم
استفاده و بهره مند گردیده اند
مرحله اول :توسط  Internet Explorerبه سايت صندوق رفاه وزارت علوم به آدرس http://bp.swf.irمراجعه
نماييد و سپس از طريق گزينه "ورود به پورتال " وارد سيستم شويد

مرحله دوم :با وارد کردن کدملي و کلمه عبور(که در ابتدا همان کد ملي مي باشد) وارد سيستم شويد .کد ملي و کلمه
عبور بايد با فرمت  ١٢٣-١٢٣۴۵۶-١وارد گرددتوجه:در صورت عدم ورود با صندوق رفاه دانشجويي واحد خود تماس
حاصل نماييد تا کلمه عبور جهت شما تعريف گردد

مرحله سوم :طبق مراحل ذکر شده در تصوير پايين عمل نماييد :
انتخاب بانک درنزديکترين شعبه محل سکونت دانشجو و ضامن و درخواست وام خود را ثبت نماييد  .بعد از ثبت
درخواست پايين همين صفحه را چک نماييد تا مطمئن شويد ثبت درخواست وام انجام شده باشد

گروه دوم :دانشجویانی که در مقطع قبل از تسهيالت بلندمدت بهرمند گردیده اند و در
مقطع تحصيلی جدید از وام مجدداً بهره مند ميگردند
مرحله اول :توسط  Internet Explorerبه سايت صندوق رفاه وزارت علوم به آدرس  http://bp.swf.irمراجعه نماييد
و سپس از طريق گزينه "تشکيل پرونده " وارد سيستم شويد

مرحله دوم :

با وارد کردن کدملي و سپس فشار دادن کليد جستجو وارد سيستم شويد.

مرحله سوم :گزينه "درخواست ايجاد مقطع تحصيلي جديد" را انتخاب نماييد

مرحله چهارم:
دکمه

اطالعات خواسته شده را طبق تصوير زير وارد نماييد و سپس کليد ذخيره را بزنيد ( .توجه :هرجا

را مشاهده نموديد بر روي آن کليک نموده  ،واژه موردنظر را جستجو کرده و پس از يافتن آنرا انتخاب نماييد تا

در جاي مربوطه ثبت گردد

مرحله پنجم :با صندوق رفاه دانشجويي واحد تماس حاصل نماييد تا اطالعات شما تاييد گردد
مرحله ششم :به قسمت" گروه اول :دانشجوياني که قبال در مقطع تحصيل جاري از وام بلندمدت وزارت علوم استفاده و بهره

مند گرديده اند "رفته و ادامه مراحل را طبق آن در مقطع تحصيلي جديد خود انجام دهيد تا درخواست وام شما ثبت گردد.

