تشكيل پرونده و درخواست وام

 .1تشكيل پرونده در وب سايت پورتال دانشجويي
 .2ارائه مستندات به كارشناس مربوطه در دانشگاه (حضوري)
 .3ثبت درخواست وام در وب سايت پورتال دانشجويي
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باسمه تعالي
مراحل تشكيل پرونده و درخواست وام دانشجويي


تشكيل پرونده در وبسايت پورتال دانشجويي صندوق رفاه

(انجام اين مرحله فقط براي يك بار در طول مقطع تحصيلي فعلي مورد نياز است).
 ورود به سايت bp.swf.ir

 انتخاب گزينه تشكيل پرونده
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 وارد كردن شماره ملي و تاريخ تولد و انتخاب گزينه جستجو

(اگر در مقطع فعلي تشكيل پرونده انجام شده باشد اطالعات مقطع جاري در جدول پايين صفحه نمايش داده ميشود و نياز به
تشكيل پرونده جديد نيست)

 اگر در مقطع قبلي تشكيل پرونده داده شده است ،گزينه درخواست ايجاد مقطع تحصيلي جديد را بنويسيد.
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 تكميل فرم

در هر كادر با رويت سه نقطه در مربع رو به روي هر كادر روي آن كليك كنيد و گزينه مورد نظر را جستجو و سپس انتخاب
كنيد (اگر كمتر از سه نقطه بود به احتمال فراوان انتخاب انجام نخواهد شد در اينصورت از مرورگرهاي مختلف استفاده كنيد و
يا در موتور جستجوي گوگل وبسايت  bp.swf.irرا جستجو و مراحل را انجام دهيد) .همه كادرها را به همين صورت تكميل
كنيد و دكمه ذخيره را بزنيد.
با ذخيره اطالعات در اين مرحله ،تكميل پرونده در وبسايت انجام شده است.


ارائه مستندات به كارشناس مربوطه
 مراجعه به مسئول وام هاي دانشجويي دانشگاه و ارائه فرمهاي تكميل شده مشخصات فردي (مطابق با مقطع تحصيلي)
و سند تعهد محضري ضامن.

(براي دريافت فرمها به سايت دانشگاه نهاوند مراجعه فرماييد.

(براي دريافت سند تعهد محضري فرم پيش نويس را از وب سايت مذكور دريافت كنيد و پس از مطالعه آن به همراه ضامن و
مدارك مندرج در فرم پيش نويس به يكي از دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنيد).
توجه :براي تكميل و ارائه سند تعهد محضري ،ضامن حتما بايد كارمند رسمي يا پيماني باالي  5سال و يا بازنشسته
باشد .حكم كارگزيني سال جديد ،گواهي مستمري بگيري سال جديد (براي ضامنين بازنشسته) و يا گواهي اشتغالي
كه رسمي بودن در آن درج شده باشد (براي ضامنين شاغل در نيروهاي مسلح) ،به همراه گواهي كسر از حقوق
ضامن الزاميست.
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مدارك مورد نياز ،زير فرم مشخصات فردي درج شده است( .عكس پرسنلي نياز نيست).


تاييد در سيستم صندوق رفاه (اين كار توسط مسئول وام هاي دانشجويي در دانشگاه انجام خواهد گرفت و پس از

اين تأييد ،متقاضي ميتواند در موعد مقرر وام خود را در سامانه ثبت نمايد).


ثبت درخواست وام (زمان اين مرحله در شروع هر ترم تحصيلي توسط مسئول وام هايي دانشجويي اطالع رساني

ميشود).
 ورود به سايت bp.swf.ir
 انتخاب گزينه ورود به پورتال

 درج شناسه كاربري و رمز عبور (براي اولين بار :شماره ملي)
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 تكميل اطالعات خواسته شده و ورود به اطالعات دانشجو

 تكميل اطالعات خواسته شده و انتخاب گزينه درخواست وام

(براي همه وام ها به استثناي وام تحصيلي و شهريه و تغذيه ارائه فرم وام مربوطه به مسئول وام به همراه مدارك
مورد نياز آن وام الزامي است – به عنوان مثال وام ضروري نياز به فرم وام ضروري و مدارك مورد نياز يعني فاكتور
خريد دارد).
براي دريافت فرم وام به سايت دانشگاه نهاوند مراجعه كنيد.
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 انتخاب وام درخواستي (و تاييد شرايط و قوانين و همچنين شماره حساب).

 مرحله نهايي :تاييد وام (اين كار توسط مسئول وام هاي دانشجويي دانشگاه انجام ميشود).
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