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 اداره رفاه دانشجویان

 نحوه ی ثبت درخواست وام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان

 

 

 

 

 

 

 

 

ن فاقد پرونده در دانشجویا

 جویانصندوق رفاه دانش

دانشجویان دارای پرونده در 

 صندوق رفاه دانشجویان

دانشجویانی که درمقطع قبل از صندوق 

رفاه وام دریافت کرده و اکنون وارد مقطع 

      شده اندجدید 

 يريد بٍ پًرتال داوشجًیی صىذيق رفاٌ

bp.swf.ir 

 ثبت وام داوشجًی جذیذ

جستجً  اوتخاب گسیىٍ تاریخ تًلذ ي ثبت کذ ملی ي

 جستجً جستجً

  آدرس دلیك ي تلفه ثبت اعالعات فردی ي تحصیلی

 شمارٌمراجعٍ بٍ ادارٌ رفاٌ داوشجًیان ي ارائٍ ی 

 تجارت )برای ثبت در پًرتال باوک حساب

( ي سىذ تعُذ محضری ي گًاَی تًسظ ادارٌ رفاٌ

 ضامه کسر الساط از حمًق

 2تأییذ ادارٌ رفاٌ داوشگاٌ ي اوجام مرحلٍ 

 

 

1 مرحله 2مرحله    

 ی صىذيق رفاٌيريد بٍ پًرتال داوشجًی

bp.swf.ir 

يارد کردن وام کاربری ي رمس عبًر )بٍ صًرت 

     پیش فرض، َر دي کذ ملی شخص َستىذ(

 يريد بٍ پًرتال ي ثبت درخًاست يام

تًجٍ داشتٍ باشیذ کٍ درخًاست َر يام را 

 جذاگاوٍ ثبت وماییذ.

 

 

ممغع لبلی تعییه تکلیف شذٌ باشذ)تسًیٍ 

ممغع  ازحساب کامل ي یا دفترچٍ لسظ( ي 

 لبل لسظ معًلٍ وذاشتٍ باشیذ.

 ق رفاٌيريد بٍ پًرتال داوشجًیی صىذي

bp.swf.ir 

، در مىًی اعالعات يريد بٍ پًرتالپس از 

پريوذٌ، درخًاست ممغع تحصیلی جذیذ را 

ثبت کىیذ تا ادارٌ رفاٌ داوشگاٌ آورا تأییذ 

 ومایذ.
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و ارائه ی مراجعٍ بٍ ادارٌ رفاٌ داوشجًیان 

و گواهی کسر جدید تعهد محضری سند 

 باوک حساب شمارٌ، ي از حمًق ضامه اقساط

در صًرتی کٍ در ممغع لبل يام تجارت )

شمارٌ حساب برای ثبت  -دریافت وکردٌ ایذ 

    تان در پًرتال( 

 

 

ثبت  شمارٌ حساب در پًرتال تًسظ ادارٌ 

رفاٌ اوجام می شًد؛ داوشجً لادر بٍ ثبت 

داوشجًیان متأَل، تصًیر صفحاتی از سىذ  شمارٌ حساب خًد در پًرتال ویست.

ازدياج کٍ مشخصات َمسر ي تاریخ عمذ ي 

شمارٌ ثبت سىذ در آوُا مًجًد است را بٍ 

refahonar@aui.ac.ir .ایمیل ومایىذ 


