
»مراحل ثبت درخواست وام شهریه«

، با توجه به ضوابط جدیـد صـندوق رفـاه دانشـجویان     ددانشجویانی که مایل به استفاده از وام شهریه غیرانتفاعی هستن

  .اوري، الزم است تا طبق راهنماي زیر نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایندوزارت علوم، تحقیقات و فنّ

     و ورود بـه بخـش    WWW.SWF.IRمراجعه به سایت صندوق رفـاه دانشـجویان بـه آدرس     ،اولین قدم گام نخست:

  مطابق با عکس زیر است.  پورتال دانشجویی

  : ورود به سایت صندوق رفاه دانشجویان1تصویر

  

  

نمایـد الزم اسـت تـا بـا ورود بـه بخـش        چنانچه دانشجو براي نخستین بار است که اقدام به دریافت وام مـی  گام دوم:

اي و تحصـیلی خـود را وارد نمایـد. در ایـن مرحلـه، واحـد رفـاه دانشـجویی          ، مشخصات شناسنامه»تشکیل پرونده«

کنـد. پـس از آن دانشـجوي     تاییـد مـی  کند و در صورت صحیح بودن آن را  دانشگاه، مشخصات ثبت شده را کنترل می

  شود. متقاضی وارد مرحله بعد می

  



  تشکیل پرونده براي دانشجویانی که نخستین بار متقاضی وام هستند: 2تصویر

  

کلیـه دانشـجویان اعـم از دانشـجویانی کـه بـراي نخسـتین بـار         الزم است تا  ،به منظور ثبت درخواست وام :سومگام 

ورود بـه  «بـا ورود بـه بخـش    انـد،   این نیز (مطابق با ضوابط جدید) وام دریافـت کـرده   دهند یا پیش از درخواست می

وارد )، 4و  3(مطـابق بـا تصـاویر     کلمـه عبـور  و هم به عنوان  کد ملیو وارد کردن شماره ملی، هم به عنوان  »پورتال

  ) 5صفحه شخصی خویش شوند و سپس گزینه درخواست وام را انتخاب کنند(تصویر

  ورود به پورتال براي ثبت درخواست وام: 3تصویر

  

  ورود کد ملی به عنوان نام کاربري و رمز عبور: 4تصویر

  



  صفحه پرونده شخصی دانشجو در سایت صندوق رفاه دانشجویان: 5تصویر

  

 6گذاري شده در تصویر  با ورود به صفحه ثبت درخواست وام، الزم است تا دانشجو به ترتیب، مراحل شماره :پایانیگام 

پـس از  شـود.   ، تشـکیل مـی  »درانتظار تایید دانشگاه«را انجام دهد. در صورت انجام صحیح لینک آبی رنگی با محتواي 

گـردد)، ضـروري اسـت تـا      از سوي دانشجو اعالم می تایید دانشگاه (که در قالب پیامک هم به شماره موبایل ثبت شده

دانشجو با مراجعه به شعبه انتخابی خود، طبق ضوابط بانک، کارهاي مربوط به معرفی ضامن را انجام دهد. بدیهی است 

  وام شهریه تنها در صورتی به حساب شهریه دانشجو واریز می گردد که کلیه مراحل فوق با دقت و سرعت انجام گیرد.

  گام پایانی ثبت درخواست وام شهریه: 6رتصوی

  

  



«مراحل ثبت درخواست وام شهریه»

دانشجویانی که مایل به استفاده از وام شهریه غیرانتفاعی هستند، با توجه به ضوابط جدید صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، لازم است تا طبق راهنمای زیر نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

گام نخست: اولین قدم، مراجعه به سایت صندوق رفاه دانشجویان به آدرس WWW.SWF.IR  و ورود به بخش     پورتال دانشجویی  مطابق با عکس زیر است.

تصویر1: ورود به سایت صندوق رفاه دانشجویان





گام دوم: چنانچه دانشجو برای نخستین بار است که اقدام به دریافت وام مینماید لازم است تا با ورود به بخش «تشکیل پرونده»، مشخصات شناسنامهای و تحصیلی خود را وارد نماید. در این مرحله، واحد رفاه دانشجویی دانشگاه، مشخصات ثبت شده را کنترل میکند و در صورت صحیح بودن آن را تایید میکند. پس از آن دانشجوی متقاضی وارد مرحله بعد میشود.



تصویر2: تشکیل پرونده برای دانشجویانی که نخستین بار متقاضی وام هستند



گام سوم: به منظور ثبت درخواست وام، لازم است تا کلیه دانشجویان اعم از دانشجویانی که برای نخستین بار درخواست میدهند یا پیش از این نیز (مطابق با ضوابط جدید) وام دریافت کردهاند، با ورود به بخش «ورود به پورتال» و وارد کردن شماره ملی، هم به عنوان کد ملی و هم به عنوان کلمه عبور (مطابق با تصاویر 3 و 4)، وارد صفحه شخصی خویش شوند و سپس گزینه درخواست وام را انتخاب کنند(تصویر5) 

تصویر3: ورود به پورتال برای ثبت درخواست وام



تصویر4: ورود کد ملی به عنوان نام کاربری و رمز عبور



تصویر5: صفحه پرونده شخصی دانشجو در سایت صندوق رفاه دانشجویان



گام پایانی: با ورود به صفحه ثبت درخواست وام، لازم است تا دانشجو به ترتیب، مراحل شمارهگذاری شده در تصویر 6 را انجام دهد. در صورت انجام صحیح لینک آبی رنگی با محتوای «درانتظار تایید دانشگاه»، تشکیل میشود. پس از تایید دانشگاه (که در قالب پیامک هم به شماره موبایل ثبت شده از سوی دانشجو اعلام میگردد)، ضروری است تا دانشجو با مراجعه به شعبه انتخابی خود، طبق ضوابط بانک، کارهای مربوط به معرفی ضامن را انجام دهد. بدیهی است وام شهریه تنها در صورتی به حساب شهریه دانشجو واریز می گردد که کلیه مراحل فوق با دقت و سرعت انجام گیرد.

تصویر6: گام پایانی ثبت درخواست وام شهریه
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