جمهوري اسالمي ايران
وزارت علوم  ،تحقيقات و فناوري
صندوق رفاه دانشجويان
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تاريخ ................... :
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پیوست شمازه 2
زاهنمای صدوز تسویه حساب
 - 1مزاحل تسًیٍ حساب داوطجًیان فارغ التحصیل دارای دفتزچٍ اقساط ي یا فیص وقدی تاوک تجارت
مزحلٍ ايل  :مزاجعٍ ي یا تماس تا ياحد رفاَی داوطگاٌ ي دریافت فیص مثلػ تدَی (ایه مًرد مزتًط تٍ افزادی کٍ دفتزچٍ اقساط
دریافت ومًدٌ اود ومی تاضد).
مزحلٍ ديم  :ياریش مثلػ تدَی اس طزیق ضعة تاوک تجارت
 http://bp.swf.irاقدام تٍ

تذکز  :کساوی کٍ دفتزچٍ اقساط تاوک تجارت دارود می تًاوىد اس طزیق پًرتال داوطجًیی تا آدرس
پزداخت ومایىد.
مزحلٍ سًم  :اعالم پزداخت تعد اس  24ساعت تٍ ادارٌ رفاٌ داوطجًیی جُت تائید وُایی تسًیٍ حساب

تذکز  :تدين تائید وُایی تسًیٍ حساب ارائٍ َزگًوٍ تائیدیٍ ي گًاَی اس سمت مزاکش آمًسش عالی ممىًع می تاضد.

الشم ته ذکس می تاشد ته مساجعات حضوزی و تماسهای تلفنی تستیة اثس داده
نمی شود .
 - 2مساحل تسویه حساب دانشجویان فازغ التحصیل دازای دفتسچه اقساط و یا فیش نقدی تانک ملی
مسحله اول  :مساجعه ته صفحه ذانگی صندوق زفاه دانشجویان  www.swf .irقسمت پیگیسی تدهکازان و دزیافت میصان تدهی
مسحله دوم  :وازیص مثلػ تدهی ته شمازه حساب

 2172029001005نصدتانک ملی شعثه مسکصی کد

 60تنام صندوق زفاه

دانشجویان )شمازه حساب  201114مندزج دز دفتسچه اقساط تانک ملی مسدود گسدیده است)و ازسال آن ته آدزس پستی تهسان – خ
شهید تهشتی – خ پاکستان – کوچه دوم –پالک  5کد پستی 15875-8697
ترکس :دز ذصوص تسویه حساب ازسال اصل فیشهای پسداذتی مد نظس می تاشد و دانش آموذتگان گسامی می تایست کپی تساتس اصل
شده فیشهای ذود زا تا شمان تائید تسویه حساب اش طسف صندوق زفاه دانشجویان نصد ذود نگهدازی نمایند(.فیشهای فاقدپسفساض
تانکی ؼیس قاتل استناد می تاشد).
مسحله سوم :مشاهده و پسینت تسویه حساب طی مساجعه ته صفحه ذانگی صندوق زفاه دانشجویان

 www.swf .irقسمت پیگیسی

تدهکازان پس اش مدت شمان  14زوش کازی اش تازید ازسال مدازک و دزیافت دتیسذانه صندوق زفاه دانشجویان

تهران ـ خيابان شهيد دكتر بهشتي ـ خيابان پاكستان ـ خيابان دوم ـ پالك  5تلفه 88737425-26 :
وشاوي الكتروويكي  info@SWF.ir :پايگاه اطالع رساوي www.SWF.ir :

