
 مراحل دریافت وام شهریه 

:قابل توجه دانشجویانی تابحال وام شهریه دریافت نکرده اند  

.ددقت فرمائی حصیلیقسمت ثبت اطالعات شخصی و تدر ن باتوجه به ارتباط مستقیم سایت صندوق رفاه با گلستانکته مهم :    

 مرحله اول :

 )از مرورگر اکسپلورر استفاده نمایید( bp.swf.irورود به سایت -1

 از قسمت تشکیل پرونده وارد شوید.-2

گزینه   settingکدملی خود را وارد نمایید. ) توجه: در صورت وجود مشکل، سمت راست باالی صفحه از قسمت -3

compatibility view setting   را انتخاب کنید و آدرس سایتswf.ir   راadd   وok ).کنید 

 (5130) کد موسسه  :از قسمت تشکیل پرونده مقطع تحصیلی خود در موسسه آموزش عالی پویش ایجاد کنید  -2

 نوع دوره : روزانه -3

حتما رشته تحصیلی خود را وارد نمایید در غیر اینصورت قبل از اینکه رشته تحصیلی خود را وارد نمایید گزینه جستجو را  -4

 ی تحصیلی را نمایش دهد و سپس رشته تحصیلی خود وارد کنید.کلیک نمایید تا تمامی رشته ها

 دقت بفرمایید مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته را انتخاب کنید.دانشجویان کارشناسی ارشد -5

و پیامکی  ساعت در صورت کامل بودن پرونده وام و صحت اطالعات درج شده پرونده اینترنتی شما تایید میگردد 48بعد از -6

 تایید اطالعات به گوشی تلفن همراه شما ارسال میگردد.سپس شما می توانید مرحله دوم را انجام دهید.مبنی بر 

 دقت بفرمایید درخواست وام شما منوط به انجام مرحله اصلی )مرحله دوم( می باشد.**

 

 مرحله دوم :

  bp.swf.irورود به سایت -1

 .وارد شوید 2از قسمت پورتال فاز  -2

 .وارد نماییدبا دقت کامل اطالعات خود را -3

از منوی درخواست وام وارد شده و  گزینه شهریه غیرانتفاعی بانک مهر ایران را انتخاب کنید و نزدیکترین شعبه به محل -4

 سکونت یا محل کارتان را انتخاب فرمایید. 

 



کافیست فقط مرحله دوم را انجام دهند تا درخواست وام ثبت **دانشجویانی که در ترم های گذشته وام دریافت کرده اند 

 شود.

** بعد از انجام تمامی مراحل منتظر پیامک تایید وام دانشجویی از سوی صندوق رفاه بمانید و سپس به بانک موردنظر شعبه 

 انتخابی مراجعه نمایید.

  می باشد و این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نمی گردد. 1398 آذرماه 13 تامهلت درخواست وام 

 

 .جهت کسب اطالعات بیشتر در کانال دانشگاه عضو شوید

@pooyesh_university 


