
  96- 97  اولثبت نام وام دانشجويي براي نيمسال 

سامانه ثبت اطالعات وام دانشجويان دانشگاها و موسسات آموزش عالي از طريق پورتال دانشجويي اتوماسيون صندوق رفاه 
به  تاريختمامي دانشجويان مي توانند در اين .  باشدفعال مي  21/06/96 تاريخ از، )  ir.swf.bp.www (دانشجويان 

 30/07/96پس از ثبت نام اوليه يا ثبت وام ، مدارك مربوطه را مي بايست حداكثر تا تاريخ . سامانه مراجعه و ثبت نام نمايند 
  .  دهندبه امور صندوق رفاه موسسه تحويل داده 

انشجوياني كه نياز مبرم به وام دارند و در پورتال دانشجوئي اقدام نمايند بديهي است دانشجوياني كه نسبت به ثبت نام اوليه د
  .در اولويت پرداخت قرار خواهند گرفت ، قبل را مشروط نشده اندو ترم 

  
را كليك  "تشكيل پرونده  "بايد ابتدا دانشجوياني كه براي بار اول در موسسه آموزش عالي كادوس درخواست وام دارند 

  . كنند تا صفحه زير باز شود و اقدام نمايند

  

  
  



اقدام نمايند و بعد از وارد نمودن كلمه عبور وارد پورتال خود شوند و  " 2ورود به پورتال فاز  "بعد ار تشكيل پرونده از قسمت 
  . بعد از تغيير رمز درخواست وام را كليك كنند 

  

  

  
  

وارد سامانه شويد و پس از ورود،  نام كاربر و كلمه عبور استفاده از اين سامانه كافيست با كد ملي خود به عنوانبراي 
- 33232278( اداره رفاه دانشگاه خود در صورت فراموشي كلمه عبور مي توانيد با. كلمه عبور خود را تغيير دهيد

                             000-000000- 0: فرمت كدملي و كلمه عبور .تماس بگيريد) 013

  : مدارك مربوطه 
  ) دانلود فرم _ قسمت صندوق رفاه ( سايت موسسه از سوي  3و  2و  1دريافت فرم شماره  - 1
  يكي از دفترخانه هاي رسمي كشور  در 3و محضري نمودن فرم شماره  تكميل فرم ها - 2
  ضامن  و كارت ملي دانشجو و   كپي شناسنامه - 3
  ضامنكپي آخرين حكم كارگزيني و فيش حقوقي  - 4
  وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري   گواهي كسر از حقوق به نام صندوق رفاه دانشجويان - 5
  يك عدد پوشه - 6


