راهنمای بازپرداخت وام و تسویه حساب در پورتال صندوق رفاه وزارت علوم
زمان تعیین تكلیف بدهی برای كلیه دانش آموختگان ،حداكثر  9ماه پس از فارغ التحصیل دانشجو می باشد

(با مراجعه حضوری به دانشگاه واحد صندوق رفاه و تعیین تكلیف وام صندوق رفاه وزارت علوم).
درصورتی كه قبل از  9ماه برای گرفتن دفترچه اقساط به دانشگاه واحد صندوق رفاه مراجعه نشود ،بدهی
قابل تقسیط نبوده و دانشجو می بایست كل بدهی را یكجا پرداخت نماید.

بعد از مراجعه به دانشگاه و تعیین و تكلیف وام خود  ،ورود به وب سایت صندوق رفاه وزارت علوم به نشانیwww.swf.ir :
نكات:

 .1حتما با مرورگر  Internet Exploreوارد سایت شوید.
 .2تنظیم  compatibilityمرورگر مطابق شكل زیر:
Add

close

1

2

compatibility view settings

Tools

ورود به پورتال دانشجویی

ورود به پورتال فاز ( 2ورود به پرونده شخصی در صندوق رفاه)
ورود به پورتال فاز  2را کلیک می نمایید.

ورود به پورتال فاز ( 2ورود به پرونده شخصی در صندوق رفاه)
وارد پورتال دانشجویی صندوق رفاه خود می شوید:
جهت دسترسی به پورتال مذکور با .درج کد ملی در
قسمت نام کاربری و درج کلمۀ عبور مانند مثال زیر
اقدام نمائید؛ حتما خط تیره نیز گذاشته شود.

نام كاربری:
كلمۀ عبور:

123-123436-1
123-123456-1

پس از پرکردن فرم کلید ورود را انتخاب نمایید.

اطالعات فرم را کامل نمائید و سپس کلید تایید را
انتخاب نمایید.
.

اطالعات فرم فوق را کامل نمائید و سپس کلید تایید را انتخاب نمایید.
.

الف) پرداخت اقساط وام
روی گزینه پرداخت دفترچه اقساط و فیش توسط درگاه بانک کلیک نمایید.
در اینجا وضعیت دفترچه اقساط و فیش های صادره شده از این طریق می توانید پرداخت نمایید.

ب) تسویه حساب
برای تسویه حساب خود بعد از پرداخت و اتمام اقساط خود و نداشتن هیچگونه بدهی روی گزینه تسویه حساب کلیک نمایید.
سپس در لیست مقطع تحصیلی قابل تسویه حساب را نمایش می دهد و اطالعات الزم را پر نمایید.
ضمناً در وضعیت درخواست تسویه حساب ،وضعیت تسویه حساب را نمایش می دهد.

شماره تلفن امور دانشجویی 66124000 :داخلی ( 202آقای حسینی)

