
 ـ ادارٌ رفاٌ داوشجًیی :  الف

 است داوشجًیان جُت استفادٌ از تسُیالت رفاَی ي خًابگاَی وسبت بٍ اوجام مًارد زیر اقذام ومایىذ  الزم

بزای ولیِ زاًشجَیاى هتماضی    http://bp.swf.irثبت اعالعات ٍ تشىیل پزًٍسُ زر پَرتال صٌسٍق رفاُ زاًشجَیاى بِ آزرس 

 تسْیالت ٍام یا ذَابگاُ الشاهی است.

 10بِ اتاق  5/7/96ارید حساوثز تا تتىویل ٍ ارائِ فزم ثبت ًام اهَر زاًشجَیی بِ اًضوام وپی وارت هلی ٍ وارت  زاًشجَیی  

 الشاهی است. هعاًٍت زاًشجَیی ساذتواى 

 19/7/96ٍاهْای زاًشجَیی هٌَط بِ ارائِ تعْس هحضزی ٍ هسارن ضاهي تا تارید  تسْیالتعبك برشٌاهِ صٌسٍق رفاُ پززاذت 

 هی باشس)آئیي ًاهِ شاهل زاًشجَیاى تزم اٍل ًیش هی باشس(

هعاًٍت  10بِ اتاق   فرم مشخصات ي  مذارک ضامهزر زفتزذاًِ اسٌاز رسوی ٍ تحَیل آى بِ ّوزاُ  فرم تعُذ وامٍتىویل  

 :عی هزاحل سیز زاًشجَیی

 

ٍ  وارت هلی ٍ وارت زاًشجَییشٌاسٌاهِ ، ّوزاُ زاشتي هزاجعِ بِ زفتزذاًِ ثبت اسٌاز رسوی با ضاهي ٍ بِ  -1

هسارن شغلی ضاهي

(پایگاُ ذبزی بٌس یهضاهي یه ًفز )عبك شزایظ زرج شسُ زر  -2

 10اذذ تعْس هحضزی ٍ وپی حىن وارگشیٌی ضاهي ٍ تحَیل بِ ساذتواى هعاًٍت زاًشجَیی ، اتاق شوارُ  -3

ٍاحس ثبت ًام  زاًشجَیی

02433052665    ِهزبَع وارشٌاستلفي  -4

ساذتواى هعاًٍت  19حساب بزای زاًشجَیاى رٍساًِ  زر باًه تجارت ٍ ارائِ آى بِ اهَر رفاّی زاًشجَیاى )اتاق شوارُ افتتاح  

 زاًشجَیی ( زر صَرتی وِ هتماضی ٍام هی باشیس

 تَجِ : زر صَرت فعال بَزى حساب باًىی تجارت  ایجاز شسُ زر هماعع لبلی  ًیاسی بِ ارائِ شوارُ حساب جسیس

 شس.ًوی با 

 اذذ زرذَاست ٍام زر پزتال صٌسٍق رفاُ زاًشجَیاى عبك اعالعیِ ّای صازرُ صٌسٍق رفاُ اًجام هی گیزز .)هتعالبا اعالم هی شَز(

 

 

 

 

http://bp.swf.ir/
http://www.znu.ac.ir/data/edupic/sabtenam95/karshenasi/refah/madarek-zamen.pdf
http://www.znu.ac.ir/data/edupic/sabtenam95/karshenasi/refah/moshakhasat-form.pdf
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ت اتٍ َمزاٌ یک وفز ضامه کارمىذ رسمی یا پیماوی ادارتٍ دفاتز اسىاد رسمی ي سپزدن تعُذ محضزی مزاجعٍ 

ديلتی تا پایان مُلت درخًاست يام َای داوشجًیی )تٍ شزایط ضامه در سایت معايوت داوشجًیی، ادارٌ رفاٌ 

 داوشجًیان اشارٌ شذٌ است(

 اوًاع يام َای ريساوٍ

.يدیعٍ 4.ضزيرری 3.مسکه 2.تحصیلی 1

 .يیژٌ دکتزی7.اسدياج6مسکه متاَلی 

 اوًاع يام َای ديرٌ َای شثاوٍ

 ي سیارت عتثات.حج 2.شُزیٍ 1

 يام شُزیٍ تٍ حساب داوشگاٌ ياریش می گزدد

 

 افتتاح حساب در تاوک تجارت شعثٍ داوشگاٌ

صیلی
س اس شزيع تزم تح

پ
 

 آدرس ایىتزوتی درخًاست يام داوشجًیی

http://bp.swf.ir 

 طثك اطالعیٍ صادرٌ ي اطالع رساوی در سایت خثزی داوشگاٌ

 ارائٍ مذارک تز حسة وًع يام درخًاستی

 امضا مالک یا ادارٌ خًاتگاٌ َا مسکه مجزدی: ارائٍ کپی لزارداد اجارٌ خًاتگاٌ خًدگزدان تا مُز ي

 ضزيری : ارائٍ مذرکی دال تز ضزيرت يام )فاکتًر یا وسخٍ پششک یا ...(

 يدیعٍ مسکه متاَلیه: ارائٍ مذارک تاَل ي اجارٌ وامٍ رسمی معتثز تا کذ رَگیزی تٍ وام داوشجً )داوشجًیان خًاتگاَی(

 يام تٍ حساب داوشجًیان تًسط صىذيق رفاٌ ياریش 

 )يام شُزیٍ تٍ حساب داوشگاٌ ياریش می گزدد(

 جُت اطالع اس تائیذ یا رد درخًاست  http://bp.swf.irمزاجعٍ تٍ سایت 

 معايوت داوشجًیی

 مقررات ي شرایط استفادٌ از تسُیالت صىذيق رفاٌ داوشجًیان

 )فزم َا    ادارٌ رفاٌ       خثزی داوشگاٌ )معايوت داوشجًییاخذ فزم تعُذ اس اوتشارات امًر داوشجًیان یا چاج اس سایت 

 4تا  1کارداوی، کارشىاسی واپیًستٍ، کارشىاسی ارشذ : اس تزم       8تا  1اس تسُیالت: کارشىاسی پیًستٍ، دکتزی : اس تزم  مذت سمان استفادٌ

http://bp.swf.ir/
http://bp.swf.ir/
http://bp.swf.ir/


 

 

 

 اهَر زاًشجَیاى ایٌتزًتی  ثبت ًامهزاحل راٌّوای 

ًجام زّیس ٍ زرصَرت بِ زلت ا راجْت استفازُ اس تسْیالت  ذَابگاُ یا  ٍام زاًشجَیی هی بایست هزاحل سیز

اهَر زاًشجَیاى هزاجعِ  10تاق شوارُ تواس ٍ یا بِ ا 02433052643ٍ  02433052283شوارُ  ابزٍس هشىل ب

 .ائیسًو

 )شىل سیز( جْت تشىیل پزًٍسُ اهَر زاًشجَیی http://bp.swf.irهزاجعِ بِ سایت  -1

استفازُ  (Internet explorerز بِ سایت فَق بْتز است اس هزٍرگز اوسپلَرر )تَجِ : جْت ٍرٍ

 ًوائیس.

 
 )شىل سیز( ثبت اعالعات شٌاسٌاهِ ای ٍ تحصیلی زر سایت فَق -2

صَرت ،  پزًٍسُ شوا تائیس ًشسُ ٍ زر غیز ایي زراعالعات ذَاستِ شسُ را با زلت  تىویل ًوائیس 

 شس سزریافت ٍام ٍ ذَابگاُ زچار هشىل ذَاّی

http://bp.swf.ir/


 

 



 



 
هی باشس لذا ًیاسی بِ هزاجعِ حضَری ثبت ًام اهَرزاًشجَئی  ٍاحس هزبَط بِتائیس اعالعات ٍرٍزی   -3

 تائیس ًوی باشس(جْت 

زر ساهاًِ، ارائِ وپی وارت هلی ٍ زاًشجَیی جْت تشىیل پزًٍسُ فیشیىی تا هَرخ  ًام پس اس ثبت -4

 الشاهی است. 5/7/96

صٌسٍق رفاُ فاس زٍ هی تَاًیس بِ سیستن جاهع پس اس ثبت اعالعات، جْت زرذَاست ٍام زاًشجَئی   -5

عبك اعالع رساًی ازارُ رفاُ  هزاجعِ ٍسیز( )شىل  http://bp.swf.irزاًشجَیاى بِ آزرس 

 زاًشجَیاى السام ًوائیس.

ٍ آى را  ًوَزُ تَجِ: جْت بْزُ هٌسی اس ٍام ّای رٍساًِ ًسبت بِ افتتاح حساب ًشز باًه تجارت السام 

 .ارائِ ًوائیساهَر رفاّی زاًشجَیاى  –ساذتواى هعاًٍت زاًشجَیی  19 اتاقبِ 

ًٍیاسی بِ افتتاح حساب  گزززبِ حساب زاًشگاُ ٍاریش هی  )شباًِ( ًَبت زٍم: ٍام زاًشجَیاى 1 تبصزُ

 .ًسارز

http://bp.swf.ir/


ساذتواى  10شوارُ  اتاق:سپززى تعْس هحضزی زر یىی اس زفاتز اسٌاز رسوی ٍ ارائِ آى بِ  2تبصزُ 

)تلفي وارشٌاس است. ّای زاًشجَیی الشاهیهعاًٍت زاًشجَیی جْت بْزُ هٌسی اس تسْیالت ٍام 

 (02433052665هزبَعِ  

جْت فزم ّا  –ازارُ رفاُ  –فزم ّای السم جْت سپززى تعْس هحضزی زر سایت هعاًٍت زاًشجَیی 

 زر زستزس عوَم لزارزازُ شسُ است.السام 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


