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الف) مراجعه به وب سایت پورتال دانشجویی صندوق رفاه :

نام کاربری  :کد ملی با خط تیره – بصورت فرضی :

bp.swf.ir

123-123456-1

رمز عبور  :برای دانشجویانی که اولین بار وارد می شوند همان کد ملی با خط تیره
*در صورت فراموشی رمز عبور با شماره تلفن اداره رفاه دانشجویی دانشگاه  04135419962تماس حاصل فرمائید.

ب) دان شجویانی که اولین بار وارد می شوند بای ستی رمز عبور خود را تغییر دهند در این صورت گزینه خال صه و ضعیت برای آنها فعال
خواهد شد .این گزینه تعداد وام ها  ،مبالغ ،ترم واریزی و همچنین کلیه پرداخت های زمان فارغ التحصیلی را نشان میدهد.

*دانشجویانی که قبال وارد پورتال دانشجویی شده اند این صفحه را مشاهده نخواهند کرد.

ج) انتخاب گزینه درخواست وام و انجام مراحل آن :

« توضیحات در صفحه پایینی درج شده است».

*انجام مراحل فوق برای هر نوع وام الزامی است .بدین طریق که پس از درخواست وام تحصیلی از پورتال خارج و دوباره وارد و
وام بعدی مثال( مسکن یا ضروری) را انتخاب نمائید بعد دوباره از پورتال خارج و همینطور ادامه دهید.
« وام های قابل پرداخت در دانشگاه هنر اسالمی تبریز »
 -1تحصیلی (تمام دانشجویان عضو صندوق رفاه کارشناسی  8ترم – تحصیالت تکمیلی  4ترم)
-2مسکن(ویژه دانشجویان غیر بومی ساکن خوابگاه های مجاز یا ساکن منزل اجاره ای) ارائه قرارداد خوابگاه و اجاره نامه الزامی است.
 -3ضروری (فقط دو ترم طبق شرایط اعالمی در وب سایت امو ردانشجویی دانشگاه) ارائه فاکتور خرید الزامی است.
-4ودیعه مسکن متاهلی (ویژه دانشجویان طبق شرایط اعالمی و مدارک درخواستی در وب سایت اموردانشجویی دانشگاه)
-5شهریه (ویژه دانشجویان نوبت دوم -شبانه)

*در صورت بروز مشکل و یا ابهام می توانید با شماره تلفن  04135419962در ساعات اداری (  )08- 14:30تماس حاصل فرمائید.
هرگونه اطالع رسانی اداره رفاه دانشجویی دانشگاه از طریق وب سایت امو ردانشجویی دانشگاه می باشد .
نشانی وب سایت امور دانشجویی:

http://tabriziau.ac.ir/daneshjoo

