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 قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی وام و تسهیالت رفاهی 

 صندوق رفاه انجام می پذیرد. «رتال دانشجوئیوپ»به اطالع میرساند ثبت نام کلیه وام های دانشجوئی در نیمسال جاری صرفا از طریق 

 مراحل ثبت نام:

 .و دریافت کلیپ آموزشی مراحل ثبت نام www.usb.ac.ir   مراجعه به سایت دانشگاه به آدرس -1

 . bp.swf.ir مراجعه به پورتال دانشجوئی صندوق رفاه به آدرس -2

تم شده سیس وارد« تشکیل پرونده»دانشجوی ورودی جدید و دانشجویانی که تا کنون تسهیالت و خوابگاه دریافت ننموده اند، از طریق دکمه  -3

 و اطالعات فردی و تحصیلی خود را ثبت نموده و منتظر تائید اطالعات خود توسط کاربران اداره وام و رفاه بمانند.

یا  ودر صورتی که اطالعات دانشجو در سیستم موجود است)دانشجو قبال وام و تسهیالت دریافت نموده و یا از خوابگاه استفاده نموده باشد(  -4

درخواست وام  «2ورود به پورتال فاز»از طریق دکمه  اول اطالعات آنان به تائید کارشناسان اداره وام و رفاه رسیده است، پس از طی مرحله

 خود را پس از مطالعه قوانین و مقررات مربوط به وام مورد نظر)اعم از تحصیلی، تغذیه، ضروری، ازدواج و....( ثبت می نماید.

طریق پیامک به اطالع دانشجو خواهد رسید، همچنین دانشجویان متقاضی می توانند با مراجعه حضوری و یا تایید و یا عدم تایید وام از  -5

 تماس تلفنی با اداره وام و رفاه از موضوع آگاه شوند.

 ملی دانشجو با خط تیره ها می باشد. دانشجو به صورت پیش فرض کد: نام کاربری و رمز ورود 1تذکر

اولین بار درخواست وام نموده اند، جهت ثبت شماره حساب خود و دانشجویانی که وام های غیر از وام تحصیلی ، رای دانشجویانی که ب: 2تذکر

 تغذیه و شهریه درخواست نموده اند، جهت تحویل مدارک به اداره وام و رفاه مراجعه نمایند.

 تماس حاصل فرمائید. 31132804و31136426،31136409: در صورت هرگونه سوال با شماره های 3تذکر

اولویت پرداخت وام با دانشجویانی است بوده و   013/06/6139روز دوشنبه انواع وام های دانشجوئی از  اولمرحله  ثبت نام: شروع

 که زودتر ثبت نام نموده و مدارک خود را به اداره وام و رفاه تحویل نمایند.

 

 با تشکر                                                                                                     
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