
 

 

1399-1400سال تحصیلی   -معاونت امور دانشجویان   

 باسمه تعالی  صندوق رفاه دانشجویان

 

 ( یکجا پرداختمساعدت تقسیط مجدد بدهی )دفترچه های    شرکت در طرحراهنمای 

 

بدهی و اخذ دفترچه   اقدام به تعیین وضعیت در صورتی که در مهلت مقرر مطابق مقررات صندوق رفاه دانشجویان

 کل بدهی   ک قسط رچه تصدور دفتتبدیل بدهی شما به دین حال و  ننموده اید و صندوق نسبت به  اقدام    اقساط

در آستانه میالد با و شیوع ویروس کرونا   در نظر گرفتن مشکالت ناشی ازبا  به آگاهی می رساند ،است اقدام نموده

)ع(   علی  امیرالمومنین  از  سعادت  توانید  برای  شرایط  می  مجددویژه  تاریخ    تقسیط  از  لغایت   04/12/99بدهی 

  . ردیدمطابق راهنمای زیر بهره مند گ  07/12/99

 

 شوید.دانشجویی (  )پرتال   https://bp.swf.ir یت وارد سا (1

وارد نشوید چون با مشکالت سیستمی مواجه  در نظر داشته باشید که با تلفن همراه توجه :

 می گردید.

  . یباشدنام کاربری و کلمه عبور در صورتی که از قبل تغییر نداده باشید، کد ملی م (2

اقدام کنید و  "رمز عبور خود را فراموش کردم"و اگر موفق به ورود نشدید، یا از طریق لینک 

 یا با صندوق رفاه یا اداره رفاه دانشگاهتان تماس حاصل نمایید 

 

 

https://bp.swf.ir/


 

 

1399-1400سال تحصیلی   -معاونت امور دانشجویان   

  صندوق رفاه دانشجویان

 

مطابق آیین نامه های صندوق رفاه نسبت به پرداخت واریزی های نقدی  بدهی جهت باز تقسیط (3

درصد   10، بدهی نقدی خوابگاه )در صورت وجود( و فیش  (رت وجود)در صو  مانند ودیعه مسکن

 . نمایید  اقدامکه در پرتال صادر گردیده از منوی زیر 

 

 :  کنید کلیکپرداخت فیش ، بر روی قسمت دفترچه اقساط و فیش پرداخت  سرپوشهابتدا از  (4

 

 
 

 دام نمایید : ت به پرداخت اقسپس فیش مورد نظر را انتخاب کرده و از درگاه بانک تجارت نسب
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  صندوق رفاه دانشجویان

فیش های صادر شده برای شما قابل روییت نمی باشد در   ،منوی پرداختقسمت )در صورتی که 

 ( سایت صندوق رفاه قسمت ارتباط با مسئولین درخواست خود را مبنی بر صدور فیش ثبت نمایید

 

  /https://www.swf.irسایت صندوق رفاه به آدرس  از طریق فیش های صادره پس از واریز (5

 به شرح زیر اقدام نمایید:  بدهی باز تقسیطبهره مندی از قسمت ارتباط با مسئولین درخواست 

واریزی های نقدی را انجام داده و درخواست    به شماره ملی     اینجانب

 تقسیط مجدد را دارم. 

  

بر اساس   روز کاری دفترچه اقساط ارفاقی 20 ظرف اکثر حد 5از تاریخ ارسال درخواست بند  (6

پرداخت دفترچه پرتال قسمت برای شما صادر می شود و از طریق  تاریخ تعیین وضعیت بدهی 

 قابل مشاهده است . 

 

 

 

https://www.swf.ir/
https://www.swf.ir/
https://www.swf.ir/

