
 

 

 

 

 0410-2041لی سال تحصی اٍل ّای داًشجَیی ًیوسال ًام ٍام آغاز ثثت

 تاشدهی هاُ ذرآ 01هاُ لغایت  هْر 22 تاریخّای داًشجَیی از  ًام ٍام رساًد، ثثت تِ اطالع داًشجَیاى گراهی هی

 

 

 

 

 ًحَُ ثثت تماضای دسخَاست ٍام:
 

في صٌذٍق سفاُ داًشجَیاى ٍصاست علَم، تحمیمات ٍ فٌاٍسی تا ٍب سشٍیس شاّىاس جْت احشاص هالىیت شواسُ تل 2تِ دلیل اتصال ساهاًِ فاص  تَجِ شَد***

 ًام دس ایي ساهاًِ، تا هشاجعِ تِ دفاتش پیشخَاى ٍ ثثت لثل اص ٍسٍدشواسُ ّوشاُ تِ ًام خَد داشتِ تاشٌذ ٍ یا داًشجَیاى گشاهی  ّوشاُ تا شواسُ هلی، ضشٍسی است

 .ًوایٌذالذام تِ ثثت شواسُ تواسی تٌام خَدشاى 

 

 

 

 
دس صَست تشٍص ّشگًَِ  .(3031212121)تِ عٌَاى هثال:  دس ًظش گشفتِ شذُ استخطَط فاصلِ  ذٍىداًشجَیاى تِ صَست پیش فشض وذ هلی تًام واستشی ٍ سهض عثَس دس ساهاًِ تشای تواهی 

 تواس حاصل ًوایٌذ. داًشگاُ اداسُ سفاُ داًشجَیی 034-43347703ا شواسُ تَاًٌذ تشای دسیافت ًام واستشی ٍ سهض عثَس تهشىل داًشجَیاى هی

 

  ًوایٌذ ثثت سا خَد دسخَاست ٍ هشاجعِ فَق سایت تِ دسخَاست جْت صشفاً تایست هی اًذ دادُ تحَیل سا هحضشی تعْذ سٌذ اصل ٍ اًذ وشدُ دسیافت ٍام لثل تشم وِداًشجَیاًی. 

 

 تایذ تِ صَست ریل عول ًوایٌذ اًذ ًىشدُ دسیافت ٍام تاوٌَى وِ داًشجَیاًی: 

 ِآدرس بِ هزاجع bp.swf.ir ٍ پزًٍذُ، تشکیل 

 باشذ. تجارت باًک در داًشجَ ًام بِ حساب اعالهی بایستی شوارُ رٍساًِ بزای داًشجَیاى 

 ِسایت بِ هجذد هزاجع bp.swf.ir ٍ هَرد ًظز(. فزهت با هلی کذ) عبَر رهش ٍ کاربزی ًام کزدى ٍارد با 2 فاس پَرتال بِ ٍرٍد 

 ٍام درخَاست. 

 

 ***دّیذ تغییش سا خَد عثَس ولوِ پَستال تِ ٍسٍد اص ٍام تایستی تعذساصی دسخَاست جْت فعال: ***هْن
 

یا داًشجَیاًی وِ هتماضی  تَدُ ٍ ٍام هتماضی دسیافت تاس اٍلیي تشای bp.swf.ir آدسس تِ داًشجَیاى سفاُ سیستن دس وِ داًشجَیاًی

شاهل هذاسن عوَهی ٍ  هستٌذات الصم هشتَط تِ ّش ٍام سااسىي ولیِ  10/09/1401 تا تاسیخ تایستی ،تاشٌذّای هسىي ٍ ضشٍسی هی ٍام

کارهٌذ اصل سٌذ تعْذ، اصل ًاهِ کسز اس حمَق )در صَرتی کِ ضاهي  ّوچٌیيٍ  اسسال refahiuj@gmail.com اختصاصی تِ آدسس ایویل

باشذ(، اصل فیش حمَلی ضاهي، اصل حکن کارگشیٌی ضاهي، اصل فاکتَر ٍام ضزٍری ٍ  باسًشستِ، کارهٌذ باًک ٍ یا شاغلیي در ًیزٍّای ًظاهی ٍ اًتظاهی

 .ًوایٌذ یا پست تحَیل« داًشجَیی اداسُ سفاُ ٍ ٍام - حَصُ هعاًٍت داًشجَیی»تِ  جْت تأییذ ًْاییرًٍَشت سایز هستٌذات السم بزای ّز ٍام را 

 

 7687686687کذ پستی: 

 347-74477734تلفي: 

 

 .ًخَاّذ شذتشتیة اثش دادُ  2ثثت شذُ دس ساهاًِ فاص ّای  هستٌذات هزوَس تِ دسخَاست تحَیلالصم تِ روش است دس صَست عذم 

 

 داًشجَیی.*.*.*.*.*. ّای ٍام .*.*.*.*.*.اًَاع

 ّای داًشجَیاى رٍزاًِ: ٍام
 ٍام ٍدیعِ هسکي،  -4ٍ ضزٍری اسدٍاج،  )خزیذ ٍسایل ضزٍری تحصیل( ٍام ضزٍری -2ٍام تحصیلی،  -6

 ّای داًشجَیاى ًَتت دٍم )شثاًِ(: ٍام
 ٍام شْزیِ -6

 
شگاه جیرفتندا  

 

 «ًکتِ هْن»

 هطالعِ گردد* 99ّای صٌدٍق رفاُ  هصَب شْریَر ًاهِ هرتَط تِ ٍامّا آییياز ًحَُ پرداخت ٍ شرایط ٍام ترٍ کاهل گردد ترای کسة اطالعات دقیقتأکید هی*
 

 ***تاشذپزیش هیاهىاى bp.swf.ir آدسس تِ داًشجَیاى سفاُ صٌذٍق سایت تِ هشاجعِ طشیك تٌْا اص ٍام ***دسخَاست



 

 ّای داًشجَییدارک هَرد ًیازجْت دریافت ٍامه

 

 (ّاترای تواهی ٍام)هدارک عوَهی 

بزای اٍلیي بار الذام بِ دریافت  کِ داًشجَیاًیٍیژُ ) کِ فزهت آى بزای کاًَى سزدفتزاى ٍ دفتزداراى ارسال گزدیذُ است جذیذ سٌذ تعْذ هحضشی سىيا -1

 ًوایٌذ(.ٍام هی

  بایستی هطابك فزهت اعالم شذُ اس سَی ادارُ رفاُ در یکی اس دفاتز اسٌاد رسوی تٌظین شَدسٌذ تعْذ . 

  باشذ شٌاسِ واسهٌذی سال ساتمِ واس ٍ 5 حذاللتا  ّوچٌیي واسوٌاى لشاسدادی آى دستگاُ ّا اجشایی ٍّای  دستگاُ واسهٌذ سسوی یا پیواًیضاهي بایستی ٍ 

بایستی ًاهِ کسز اس حمَق هطابك فزهت اعالهی اس سَی  ،عالٍُ بز سٌذ تعْذ (ًظاهی ٍ اًتظاهیشاغلیي در ًیزٍّای یا  ، کارهٌذ باًک ٍباسًشستِ کارهٌذدر غیز ایٌصَرت )

 ادارُ رفاُ ارائِ ًوایذ.

 گَاّی وسش اص حمَقاسىي   -2

داًشجَیاى ٍسارت علَم،  خطاب بِ صٌذٍق رفاُ واًی، لزاردادی( درج گزدد ٍ صزفاًبایست ًَع استخذام )رسوی، پی گَاّی کسز اس حمَق هیدر ) -

 (.گزدد تحمیمات ٍ فٌاٍری باشذ ٍ ساسهاى هزبَطِ هتعْذ بِ پزداخت بذٍى لیذ ٍ شزط بذّی اس طزیك کسز اس حمَق ضاهي

 .حىن واسگضیٌی ضاهي آخشیيوپی  -3

 .فیش حمَلی ضاهي آخشیي وپی -4

 .ٍام گیشًذُ شٌاسٌاهِ، واست هلی ٍ واست داًشجَییصفات تواهی  وپی-5

 )داًشجَیاى هتأّل(. ٍ سٌذ تاّل  شٌاسٌاهِ، واست هلی ّوسش وپی-6

 .تاًه تجاست یىی اص شعة افتتاح حساب دس -7

 .http://bp.swf.ir: صٌذٍق سفاُ داًشجَیاى ٍصاست علَم، تحمیمات ٍ فٌاٍسی تِ آدسس 2ثثت دسخَاست ٍام دس ساهاًِ فاص  -8

 

 ًاهِ هرتَطِ هطالعِ گردد( )آییي ترای ّر ٍام هدارک اختصاصی

 ٍام ضشٍسی:
 

 ٍام ضشٍسی )اصدٍاج( :

 شٌاسٌاهِ ٍ کارت هلی ّوسز.  کپی 

 ّا بز رٍی تواهی صفحات سٌذ اسدٍاج بِ ّوزاُ اسکي آى کپیCD. 

 ًًِوایٌذ.باشذ کِ در حیي تحصیل اسدٍاج هیای هیٍام اسدٍاج هختص داًشجَیاى رٍسا 

 پذیز است.دریافت ٍام اسدٍاج حذاکثز تا یکسال پس اس تاریخ عمذًاهِ اهکاى 

  گیزد.دٍراى تحصیل فمط یک بار بِ داًشجَ تعلك هیٍام اسدٍاج در طَل 

 

 :)اص هٌاتع تاًه لشض الحسٌِ هْش ایشاى( ٍام ٍدیعِ هسىي

 شٌاسٌاهِ ٍ کارت هلی ّوسز اسکي. 

 سٌذ اسدٍاج اسکي. 

 داسای وذ سّىیشی( خَاًا ًاهِ اجارُ اسکي(. 

 ُباشذتاریخ هعتبز ٍ  دارای هْز بٌگاُداًشجَ ٍ بِ ًام  ستیًاهِ بای اجار. 

  گیزد.( تعلك هیّلأهت)رٍساًِ تٌْا بِ داًشجَیاى هسکي  ٍدیعٍِام 

 ِگیزد.تعلك ًویّای لبل ٍام ٍدیعِ هسکي دریافت کزدُ است داًشجَیی کِ در تزم ٍام هسکي ب 

  پزداخت گزدد.باسٍام ٍدیعِ هسکي پس اس فارغ التحصیلی داًشجَ بایستی بصَرت یکجا 

  گیزد.در ًیوسال آخز تحصیلی هجاس تعلك ًوی هسکي بِ داًشجَیاىٍدیعِ ٍام 

 

 ٍام شْشیِ:

  تاشذ هی پشداص غیش شاغل ٍیژُ داًشجَیاى شْشیِایي ٍام 

 هٌذ گزدًذ.تَاًٌذ اس ایي ٍام بْزُ پزداس شاغل ًیش هی داًشجَیاى شْزیِ ،اس صٌذٍق رفاُدر صَرت ٍجَد اعتبار ٍ ّوچٌیي اخذ هجَس تبصزُ: 
 

 گیرد به بعد تعلق می 0011به بعد و دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی  89های ذکر شده در باال به دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی  تمامی وام. 

 نمایند تماس حاصل (دانشجویی رفاه اداره) شجاع الدینیآقای  140-04403314ا شماره بتوانند می بیشتر اطالعات کسب برای محترم دانشجویان. 

http://bp.swf.ir/

