راهنمای ثبت نام و درخواست وام در پورتال صندوق رفاه وزارت علوم
ورود به وب سایت صندوق رفاه وزارت علوم به نشانیwww.swf.ir :
نکات:

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

close

1

2

compatibility view settings

Tools

ورود به پورتال دانشجویی

ورود به پورتال فاز ( 2ورود به پرونده شخصی در صندوق رفاه)
برای دانشجویانی که در مقطع تحصیلی فعلی وام گرفته اند یا ثبت نام
انجام داده اند.
ورود به قسمت ثبت نام (تشکیل پرونده)
تشکیل پرونده برای دانشجویانی که در مقطع فعلی فاقد پرونده
می باشد.

ورود به پورتال فاز ( 2ورود به پرونده شخصی در صندوق رفاه)
مراحل برای دانشجویانی که در مقطع تحصیلی فعلی وام گرفته اند یا ثبت نام انجام داده اند:
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 کاربری:
کلمۀ 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.
.

 .1روی گزینه درخواست وام کلیک.
 .2نوع وام درخواستی :شهریه غیرانتفاعی
 .3کلیک بروی تایید قوانین وام صندوق رفاه
 .4کلیک برای ثبت درخواست

1

2

3
4

پس از ثبت درخواست در تصویر قبل ،درخواست شما در لیست درخواست ها در وضعیت "در انتظار تایید دانشگاه" می آید.

ورود به قسمت ثبت نام (تشکیل پرونده) – تشکیل پرونده در مقطع فعلی
مراحل تشکیل پرونده برای دانشجویانی که در مقطع فعلی فاقد پرونده می باشد:
کد ملی ده رقمی را وارد و سپس گزینه جستجو را بزنید.

اطالعات را کامل سپس دکمه ذخیره را بزنید.
ضمناً کد مرکز آموزشی این موسسه و نوع دوره
تحصیل را حتماً بشرح ذیل پر نمایید.

 .1کد مرکز آموزشی  5386می باشد.
 .2نوع دوره تحصیل روزانه میباشد.

ثبت نام و سپس درخواست وام بصورت اینترنتی با مراجعه به پورتال وازرت عتف و مراجعه
حضوری در زمان ذکرشده در اطالعیه ها به امور دانشجویی دانشگاه الزامی است ولیکن به
منزله قطعی بودن تخصیص وام نبوده ،پرداخت وام و مبلغ آن  ،مشروط به تامین اعتبار الزم از
طرف صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و دارا بودن شرایط و اولویتها توسط دانشجویان
گرامیاست.
شماره تلفن امور دانشجویی 66124000 :داخلی ( 202آقای حسینی)

