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 دستیاریجهت دریافت وام  راهنمای ثبت نام دانشجویان در پرتال صندوق رفاه دانشجویان

 

صنننن رف ه ننناج یانشنننرتیاه رشاه  رم ا نننمو یهپننناه ر رپنننتشح ای ننن ی یه ها نننتا    اینننم 

اقننن اه رنننه  صی ننن  ر  نننتف صی ننن و  (Ph.Dیکتنننرا  صی  نننی  اش یانشنننرتیاه پعنننا   

 صتاننننن  اش  رینننن شینننر ن ننن م رنننهپنننی ن ایننن ض پتعاینننیاه پنننی  ی نننتیاه اعطنننا  راه 

 ث م ناه یه  اپانه صن رف اق اه ن این ض

ها یه پررهگنر اینترنتنی راهی ن ایین  صنا   https://portal.srd.irجمم رهری ره  اپانه ریهس اینترنتی 

 صفحه شیر ن ایش یایج  تیض

 

  یانشرت پی را  ض ک  پلی ع تهوهپی ر  ه ال صح یل  اهج یانشرتیی پعط  ی ناه کاهرر و

 ختی ها انتیاب ن ایی ضیانشگاج پحل صح یل صذکر : یه ق  م ناه یانشگاج و 

 یانشنرت یه راانا  صنفحه ن نایش یایج نناه  اس اش انراه پرا ل  تف راهی صفحه  ی نی خنتی  ن ج ر

 پی  تیض

http://www.srd.ir/
https://portal.srd.ir/
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 ن تیج صا صفحه شیر ن ایش یایج  تیانتیاب ها یهختا م راه  گیینهواش پنت  ی تیاه ررا  ث م ناه راه 

 

 
 

 ها انتیاب ن ایی ض  "ی تیاه "گیینه وجمم ث م ناه یه ق  م نتع راه 
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رتیه ره   ا ن نایش یایج پنی  نتی پرری  ایاپی پ نی ررپتأهل رتیج رای هنگاه ث م ناه  چنانچهذکر: ص

  ضیصح یل پراجعه ن ایجمم ه   پش ل ره ایاهج ه اج یانشگاج پحل 

 کلیک ن ایی ض "ث م یهختا م"اایاه ره پنظته نمایی کریه ث م ناه رر هر  یک ه یه 

 
 
 

http://www.srd.ir/

