
 « مراحل ثبت نام و ثبت درخواست وام از طریق پورتال سازمان صندوق رفاه» 

 

نکته مهم در رابطه با نحوه ورود به این پورتال استفاده از مرورگر فایرفاکس و یا اینترنت 

-1اکسپلورر می باشد، همچنین نحوه نگارش کد کلی و کلمه عبور می بایست به صورت

 (کلمه عبور در همان ابتدا همان کد ملی با همان فرمت می باشد) انجام شود. 11111-111

 

 «ام در پورتال سازمان صندوق رفاهثبت ن »

 http://swf.irگام اول : ورود به آدرس پورتال 

 (http://bp.swf.irآدرس مستقیم : گام دوم :ورود به صفحه اول بخش پورتال دانشجویی)

 گام سوم : انتخاب گزینه 

روی جستجو ملی خود را به صورت خواسته شده وارد نمایید و بر گام چهارم : در این بخش کد

 کلیک کنید

 

د وروروی کلید ذخیره، )گام پنجم : ورود اطالعات خواسته شده و ذخیره کردن آنها با کلیک بر

 .(ی باشداطالعات ستاره دار * الزامی م

http://swf.ir/


 

 



 «ثبت درخواست وام در پورتال سازمان صندوق رفاه »

 http://swf.irگام اول : ورود به آدرس پورتال 

 (tp://bp.swf.irthآدرس مستقیم : گام دوم :ورود به صفحه اول بخش پورتال دانشجویی)

 گام سوم : انتخاب گزینه  

 گام چهارم : ورود اطالعات درخواست شده برای ورود به پورتال. مطابق تصویر زیر : 

 

گگام پنجم : در صورت اینکه اولین ورود به پورتال صندوق رفاه می باشد می بایست اطالعات 

 مربوط به مشخصات محل سکونت و همچنین اطالعات تماس دانشجو را نیز تکمیل نمایید.

 

http://swf.ir/
http://bp.swf.ir/


 رخواست وام از طریق منوی باال پورتال : گام ششم : رفتن به بخش د

 

 (غیر انتفاعی هشهریگام هفتم انتخاب نوع وام درخواستی  : )

 

 

گام هشتم : در این مرحله می باسیت در ابتدا قوانین مربوطه را مطالعه نموده و برای تایید آن 

که مربوط به تایید قوانین می باشد را انتخاب نمایید و سپس  1مطابق تصویر زیر گزینه شماره 

ر دبرسی نمایید که شماره تلفن همراه شما صحیح وارد شده است و یا نیاز به اصالح دارد که 

که  3روی گزینه کامال مشخص می باشد و در نهایت برای ثبت درخواست بر 2گزینه شماره 

 شامل عبارت ثبت درخواست می باشد کلیک نمایید.

 : تایید قوانین مربوط به پرداخت و باز پرداخت وام صندوق رفاه دانشجویان 1گزینه

 : تایید شماره تماس همراه 2گزینه 

 وام : ثبت درخواست 3گزینه 

 

گام نهم : پس از ثبت درخواست کادری به شما نمایش داده می شود که مبنی بر ثبت 

 درخواست وام شما در پورتال سازمان صندوق رفاه می باشد.



 

 تلیسبررسی وضعیت پیگیری وام می توانید در صفحه درخواست وام، بخش  برای گام دهم :

 را مورد بررسی قرار دهیددرخواست های وام در انتظار تایید 

 

 «خالصه وضعیت دانشجو  »

با ورود به بخش خالصه وضعیت دانشجو می توانید از فهرست بدهی و وضعیت وام های خود 

 مطلع شوید

 

 

را به واحد  نکته مهم: پس از انجام مراحل فوق ضروری است که مدارک الزم جهت دریافت وام

و مدارک الزم جهت تعهد محضری را دریافت  نمایید صندق رفاه دانشجویی موسسهه تحویل

  نمایید.

 


