
 

 
 

 

 )مرحله اول( قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی دریافت تسهیالت صندوق رفاه

متقاضی واجد شرایط دانشجویان سازی سامانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با توجه به فعال

 صندوق رفاه به آدرس: سامانه یکپارچهتوانند ضمن مراجعه به میدریافت وام 

https://refah.swf.ir   
 کلیک کنید( اینجا)جهت دریافت راهنما، 

به ثبت  نسبت 15/02/1402 مورخ جمعه تا روز 15/12/1401مورخ  دوشنبهشده از روز بندی اعالمجدول زمان طبق

 نمایند. اقدام (نوبت دوم ویژه دانشجویان) تحصیلی و شهریه های درخواست وام

 حقوق از کسر گواهی و( تصدیق رمز و شناسه شماره دارای) جدید تعهد سند اطالعات ثبت و ارائه 

یا  هستند را صندوق هایوام دریافت متقاضی بار اولین برای جاری تحصیلی نیمسال در که دانشجویانی توسط امنینض

 .است الزامی ،ها تکمیل گردیدهدانشجویانی که سقف ارزش اعتباری سند تعهد آن

 گواهی کسر از حقوق و  اصل سند یکپارچه صندوق رفاه موظفند، پس از ثبت سند تعهد در سامانه یاندانشجو

الزم به ذکر است درصورت . دهندارائه  در مدیریت دانشجویی تسهیالت صندوق رفاه کارشناسانرا به  ضامنین

 امکان ثبت نهایی و تأیید وام وجود نخواهد داشت. عدم ارائه مستندات،

 ارائه با  نمایند صرفاًمی سامانه یکپارچهاقدام به ایجاد پرونده یا ثبت مقطع جدید در  اولین بارکه برای انشجویانی د

 خواهند داشت.را امکان دریافت وام  ،(کلیک کنید اینجاجهت دریافت نسخه جدید ) دید سند تعهدنسخه ج

    ،باشد.می میلیون ریال 150سقف حداکثر ارزش اعتباری هر ضامن 

 در مرحله بعدی متعاقباً  ضروریو  ودیعه مسکننام وام شرایط، ضوابط، مبالغ و زمان شروع ثبت

 رسانی خواهد شد.اطالع

 .عدم ثبت درخواست وام در بازه زمانی مذکور به منزله انصراف از دریافت وام است 

توسط  و مستندات تمام مدارک یکپارچه صندوق رفاه،باتوجه به دانشجو محورشدن سامانه  تذکرمهم:   

 لذا دانشگاه وجود ندارد.شود و امکان ویرایش اطالعات توسط کارشناسان میاری ذبارگ شخص دانشجو

 عمل آورید.هرا ب کافی دقت ،ثبت و بارگذاری مدارک زمان در

                                     
 
 

 های دانشجوییآغاز ثبت نام وام

 1401-1402 سال تحصیلیدوم در نیمسال  

 معاونت دانشجویی

 مدیریت دانشجویی

 13/12/1401: تاریخ تنظیم و ارسال تسهیالت اداره رفاه و

https://refah.swf.ir/Account/Login/?ReturnUrl=%2F
https://birjand.ac.ir/file/download/page/1677665850-.pdf
https://birjand.ac.ir/file/download/page/1677665850-.pdf
https://birjand.ac.ir/file/download/page/1604509769-4-5832590580382697905.pdf
https://birjand.ac.ir/file/download/page/1604509769-4-5832590580382697905.pdf


 



 

 


