
دانشجوی ورودی جدید در مقطع جدید و 
:دارای پرونده در سامانه جامع صندوق

وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور ) که  ممهان )1
.(کدملی دانشجو بدون خط تیره می باشد

ورود ب  بخش اطالعات دانشجو در صهورتی که  ) 2

ه باشهد مقطع تحصیلی قبلی تعیین تکلیه  شهد
به  و انتخاب ث( صدور دفترچ  یا تسوی  حساب)

.مقطع تحصیلی جدید
پنجره جدید باز شده،  مقطع قبلی و تعیین) تکلی  3

شده را نمایش می دمد و دانشجو مهی بایسه  
اب درخواس  ایجاد مقطع تحصیلی جدید را انتخ

. نماید
وارد کردن تابعی ، محل صدور، مرکز آموزشی) 4 ،

رشت  تحصیلی، نوع دوره، مقطهع، سهاو ورود، 
و نیمساو ورود، شماره دانشجویی، تلفهن ثابه 

ممراه و دریاف  کد صهح  سهنجی در شوشهی 
.ممراه ب  صورت پیامک و انتخاب ذخیره

درصورت تایید دانشجو توسط دانشگاه ب  ع) نهوان 5
  دانشجوی آن دانشگاه، دانشجو با ورود مجدد ب

ز عبور پورتاو دانشجویی و ثب  کلم  کاربری و رم
.،درخواس  وام می نماید

دانشجوی ورودی جدید و بدون 
پرونده در سامان  جامع صندوق

انتخاب گزینه ثبت نام دانشجوی جدی) د1
وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد و انتخ) اب 2

گزینه جستجو
وارد کردن تابعیت، محل صدور، مرکز ) 3

طع، آموزشی، رشته تحصیلی، نوع دوره، مق
سال ورود، نیمسال ورود، شماره 

ت دانشجویی، تلفن ثابت و همراه و دریاف
کد صحت سنجی

وارد نمودن کد صحت سنجی و انتخاب ) 4
ذخیره

درصورت تایید دانشجو توسط دانشگا) ه به 5
ا عنوان دانشجوی آن دانشگاه، دانشجو ب
ورود مجدد به پورتال دانشجویی و ثبت 

ی کلمه کاربری و رمز عبور درخواست وام م
.نماید

ر دانشجوی دارای سابقه دریافت وام از صندوق د
:همان مقطع تحصیلی

ورود به پورتال دانشجویی با نام کاربری و رمز عبور ) که )1
.(    همان کدملی دانشجو بدون خط تیره می باشد

ثبت درخواست وام) 2

جمهوری اسالمی اریان
صندوق رافه دانشجویانوزارت ،علوم تحقیقات و فناوری

:نکات مهم
دانشجو می بایست با توجه به محدودیت) های 1

بعد ازظهرر در 16صبح الی 8فنی از ساعت 
.پورتال دانشجویی ثبت نام نماید

نام کاربری کلیه دانشرجویان،کد ملری بر) ه 2
رقم عددی و بدون خطوط بین آن 10صورت 

.می باشد

کلمه عبور برای دانشجویان قردیمی همران) 3

10د کلمه عبور قبلی و برای دانشجویان جدی
.رقم کد ملی بدون خطوط بین آن است

فههایر مرورگررر صرررفاب بررا اسررتفاده از 
از طریررر رایانرره ( Firefox)فههاک 

تررال دانشررجویی پورمسررتقیما وارد 
bp.swf.ir و یا از سایت صندوق رفراه

www.swf.irوارد پورتال شوید.

.جه  دریاف  رامنمایی بیشتر ب  اداره رفاه دانشگاه محل تحصیل خود مراجع  یا تماس بگیرید: تذکر *
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:ندوق رافهنحوه ثبت انم رد پوراتل دانشجویی ص 
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