نحوه ثبت نام وام تحصیلی نیمسال دوم  69-69در سامانه پورتال
فاز  2صندوق رفاه دانشجویان:
ً نکات زیر را با دقت مطالعه نموده .با توجه به
تذکر مهم :لطفا
این که پس از ورود اطالعات امکان هیچ گونه ویرایشی وجود ندارد،
ً در مراحل ثبت نام و ورود اطالعات نهایت دقت را داشته
لذا لطفا
ً به عهده دانشجو
باشید  ،هر گونه عواقب اشتباهات ورود داده صرفا
می باشد و اداره رفاه دانشجویان و کارشناس مربوطه دانشگاه هیچ
گونه مسئولیتی در این مورد ندارد.
زمان ثبت نام وام های تحصیلی نیمسال دوم  59/11/1 :لغایت
59/11/11
با استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلورر به صفحه  // bp.swf.irرفته و در قسمت ثبت نام دانشجویان در سایت روی دکمه ثبت نام کلیک نمایید .در صفحه ای که باز می شود کد ملی
خود را در کادر مربوطه جستجو کنید .پدیدار شدن اطالعات شما حاکی از آنست که قبالً در آن سایت ثبت نام شده اید .در صورت عدم نمایش کد ملی و مشخصات شما ،در صفحه جدیدی که باز
می شود اطالعات خود را در کادرهای مربوطه وارد کنید.
به این ترتیب که در کادر مربع کلیک کرده ،صفحه نام یا کد شهر باز می شود .سه حرف اول نام شهر محل تولد خود را وارد کنید و کلید جستجو را بزنید .از بین شهرهای یافته شده روی نام
شهر خود کلیک نموده و سپس گزینه انتخاب را کلیک کنید .سپس در قسمت بعدی تاریخ تولد خود را با وارد کردن ابتدا سال بصورت کامل و سپس ماه و روز (مثال )0731/10/10 :وارد کنید.
بدین ترتیب کادرهای بعدی را نیز با وارد کردن اطالعات شخصی خود تکمیل نمایید .در برخی شناسنامه ها شماره ملی به منزله همان شماره شناسنامه است ،در چنین مواردی همان
شماره هم برای شماره شناسنامه و هم برای کد ملی ثبت شود.

سپس اطالعات تحصیلی خود را وارد کرده و در انتها پس از درج شماره تلفن های ثابت و همراه خود روی دکمه ذخیره کلیک نمایید .برای وارد کردن نام دانشگاه ،نام دانشگاه (شیراز کد)773
را وارد کنید و کلید جستجو را بزنید .سپس روی نام دانشگاه کلیک نموده و آنرا انتخاب کنید .برای درج نام دانشکده و رشته تحصیلی نیز به همین ترتیب عمل کنید.
لطفاً توجه داشته باشید که ورود اطالعات چه شخصی و چه تحصیلی اعم از نوع دوره تحصیلی (نوع دوره تحصیلی برای دانشجویان روزانه" ،روزانه" و برای دانشجویان شهریه پرداز.
"نوبت دوم" انتخاب گردد) ،مقطع تحصیلی (مقطع تحصیلی برای دانشجویان مقطع کارشناسی" ،کارشناسی پیوسته" ،برای دانشجویان کارشناسی ارشد" ،کارشناسی ارشد
ناپیوسته" ،و برای دانشجویان دکتری" ،دکتری تخصصی ناپیوسته") ،سال و نیمسال ورود و شماره دانشجویی با نهایت دقت و توجه انجام گیرد تا در مراحل بعد برای ثبت وام ها و نیز
انجام تسویه حساب خللی ایجاد نشود.

الزم به ذکر است ثبت نام دانشجویان به شرطی وارد مراحل بعدی می شود که مدارک دانشجو شامل  :سند تعهد محضری و شماره حساب
بانک تجارت مربوط به شعبه میدان ارم دانشگاه که با  2958شروع می شود و صرفاً به نام خود دانشجو بوده و فعال نیز باشد ،صورت می
پذیرد.
پس از ثبت نام و ورود به پورتال دانشجوی می بایست مراحل زیر را انجام دهید.
 .1بر روی قسمت درخواست وام کلیک نموده و گزینه وام تحصیلی را انتخاب نمایید.
 .2دقت نمائید شماره حساب شما که در سیستم ثبت می باشد مربوط به شما و حساب فعال باشد در
غیر اینصورت عواقب آن به عهده شما می باشد.
 .3پس از تائید شماره حساب قوانین صندوق رفاه را مطالعه نموده و تائید نمایید و بر روی
گزینه ثبت درخواست کلیک نمائید.
 .4دانشجویانی که در سیستم آنها شماره حساب و یا سند تعهد محضری ثبت نگردیده میبایست به
کارشناس دانشجوی دانشکده خود مراجعه و نسبت به تحویل مدارک اقدام نمایید.
 .9در صورت فراموشی رمز عبور با کارشناس دانشجوی دانشکده تماس حاصل فرمائید.
در صورت نیاز جهت دریافت فایل راهنما تصویری (اینجا) را کلیک نمایید.
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