
 
 تعالي باسمه

 از استفاده جهت ياندانشجو رفاه صندوق ٢ فاز سامانه در رفاهي پرونده تشكيل درخواست ثبت نحوه

  :وام تسهيالت يا هاخوابگ

   

 يرايشيو گونه هيچ امكان اطالعات ورود از پس كه اين به توجه با و نموده مطالعه دقت با را زير نكات لطفاً  گرامي! دانشجوي
 به صرفاً  داده ورود اشتباهات عواقب گونه هر ، باشيد داشته را دقت نهايت اطالعات ورود و نام ثبت مراحل در ندارد، وجود
  .باشد مي دانشجو عهده

  /https://bp.swf.ir رفاه: صندوق دانشجويي پورتال آدرس 

 به ملزم ، ١٤٠٠ مهر تحصيلي نيمسال در خوابگاه يا وام رفاهي التيهتس متقاضي دانشجويان كليه مهم: نكته  

  د.نباش مي پرونده ايجاد

 ١٤٠٠ ماه مرداد پايان تا خوابگاه ثبت مقدمات انجام جهت  ٩٩ ورودي دانشجويان است ذكر به الزم ( تذكر:

  ) نمايند. اقدام پرونده تشكيل به نسبت

 وابگاهخ محترم مسئولين و كارشناسان با فقط را خود سواالت خوابگاه، و اسكان اطالعات كسب جهت تذكر:

  بفرماييد. مطرح گرديده، درج اطالعيه ذيل در كه هايي شماره با
  نماييد. استفاده فايرفاكس مرورگر از از حتماً  پورتال به ورود و نام  ثبت براي -
 جديد عمقط ايجاد درخواست ارسال به نسبت دانشجويي پورتال به ورود با دارند، پرونده قبلي مقاطع در كه دانشجوياني - 

  نمايند. اقدام

 ساعت زا فقط (  فايرفاكس مرورگر از استفاده با ندارند، پرونده رفاه صندوق دانشجويي پورتال در كه دانشجوياني براي -

 صفحه در  نماييد. كليك  جديد دانشجوي نام ثبت  قسمت روي و رفته /https://bp.swf.ir    صفحه به  ) ١٦ تا ٨
 رد را نظر مورد اطالعات جديد صفحه در كنيد. جستجو مربوطه كادر در را خود تولد تاريخ و ملي كد شود مي باز كه اي

  زنيد.ب را جستجو كليد و درج را نظر مورد كلمه كرده، كليك مربع كادر در كه ترتيب اين به .كنيد وارد مربوطه كادرهاي

 را جستجو كليد و كنيد وارد را )١٠ كد شيراز (دانشگاه آموزشي، مركز كردن وارد براي تحصيلي اطالعات   قسمت در -
 ترتيب همين هب نيز تحصيلي رشته و دانشكده نام درج براي كنيد. انتخاب آنرا و نموده كليك دانشگاه نام روي سپس بزنيد.
  .كنيد عمل

 مارهش و ورود نيمسال و سال تحصيلي، دوره نوع از اعم تحصيلي همچنين و فردي اطالعات ورود كه باشيد داشته توجه -
  .نشود ايجاد خللي حساب تسويه انجام نيز و بعد مراحل در تا گيرد انجام توجه و دقت نهايت با دانشجويي

  گردد. انتخاب "دوم نوبت" پرداز. شهريه دانشجويان براي و "روزانه" روزانه، دانشجويان براي تحصيلي: دوره نوع

 كارشناسي" د،ارش كارشناسي دانشجويان براي ،"پيوسته كارشناسي" كارشناسي، مقطع دانشجويان براي تحصيلي: مقطع
 دكتري" پيوسته،نا دكتري دانشجويان براي و "يا حرفه دكتري " پيوسته دكتري دانشجويان براي و ،"ناپيوسته ارشد

  گردد. ثبت )"ناپيوسته تخصصي



 ارتتج بانك  حساب شماره كه شود مي بعدي مراحل وارد شرطي به دانشجويان نام ثبت ، وام تسهيالت دريافت براي -
 مدارك تبايس مي همچنين و باشد شده ثبت مربوطه دانشكده كارشناس توسط روزانه) دانشجويان (ويژه  دانشجو بنام فعال

 در دانشجويي كارشناس به ضامن كارگزيني حكم آخرين و حقوق از كسر نامه و محضري تعهد سند : شامل ضمانتي
 رفاه اداره ارسالي مربوطه هاي اطالعيه به حقوق از كسر گواهي و ضامن مشخصات از اطالع براي گردد. تحويل دانشكده
  شود. مراجعه

  نيست. نياز شهريه وام درخواست و خوابگاه، ثبت براي حساب شماره ارائه -
  .فرمائيد حاصل تماس دانشكده يدانشجوي كارشناس با عبور رمز فراموشي صورت در - 
  
  

  شماره تماس كارشناسان و مسئولين خوابگاه هاي دانشگاه
  

  شماره تماس  خوابگاه  رديف

١  

  برادران

  ٠٧١٣٦١٣٥٦٥٦  مفتح

  ٠٧١٣٦١٣٨٣٩٦  كشاورزي  ٢

 ٠٧١٣٦١٣٨٨١٦  دامپزشكي  ٣

 ٠٧١٣٦١٣٥٥٠٢  دستغيب  ٤

٥  

  خواهران

-  ٠٧١٣٦١٣٥٢٦٣  

٠٧١٣٦١٣٥٤٦٧  -  ٦ 

٠٧١٣٦١٣٥٤٧١  -  ٧ 

٠٧١٣٦٢٨٢٧٢٩  -  ٨  
  
  
  

  شماره تماس و آي دي كاركنان اداره رفاه دانشجويي
  

  داخلي  واحد  نام ونام خانوادگي  رديف
  نام كاربري

)sess(  

  golzaei  ٥٢٢٠  رئيس اداره رفاه  آقاي مسعود سرگلزايي مقدم  ١

  heidary  ٥٢٢٤  تسويه حساب رفاه  خانم مريم حيدري  ٢

 heidarifard  ٥٢٢٣  تسويه حساب رفاه  خانم فاطمه حيدري فرد  ٣
 azari  ٥٢٢٦  تسويه حساب خوابگاه خواهران  خانم نرگس اللهياري  ٤
  rkarimi  ٥٢٢٢  تسويه حساب خوابگاه برادران  خانم روح انگيز كريمي  ٥

 mrostami  ٥٢٢١  تسهيالت  آقاي مجتبي رستمي  ٦

 



  (جهت تشكيل پرونده) و آي دي كارشناسان رفاه دانشكده هاشماره تماس 

  شماره دوركاري  داخلي  دانشكده  نام ونام خانوادگي  رديف
  نام كاربري

)sess(  

  rtabandeh  ٠٩١٧٤٧٤٨٢٥١  ٤٢٠٣  ادبيات و علوم انساني  خانم راضيه تابنده  ١

 m.zerafat ٠٩٣٦٥٢٣٤٦٦٤  ٤٦٠١  علوم اجتماعياقتصاد، مديريت و   ظرافتمحبوبه خانم   ٢
  s.kazemi  ٠٩١٧١٠٧٢٢٥١  ٤٥٩١  و معارف اسالمي الهيات  كاظميسيده صديقه  خانم   ٣

 a.salehi  ٠٩٣٧٣٢٠١٣٤٦  ٢٦٩٨  و واحد بين الملل آموزشهاي الكترونيكي  آقاي عباس صالحي  ٤
 a.fanaei ٠٩١٧٧٠٢٥٩٧٥  ٤٨٢١  و علوم سياسي حقوق  فناييسيد امير حسين آقاي   ٥
  mafsar  ٠٩٠٤٦٣٣٩٢٧٢  ٨٦٠٤  دامپزشكي  مهرافسرمحبوبه خانم   ٦

 maktabi  ٣٢٢٧٧١٩٣  ٧٢١٨  علوم  بنيادي فردراضيه خانم   ٧
  a-rahimi  ٠٩٣٦٤٤١٨٩٨٨  ٤٦٩٨  روانشناسيعلوم تربيتي و   خانم فريبا عسكري  ٨

  abakhshi  ٠٩١٧٦٠٦١٧٣١  ٨١٥٠  كشاورزي  علي پورآقاي   ٩

  مكانيك  صدقيانيغالمحسين آقاي   ١٠
٣٢٢١  

٤١١٥  
٠٩١٧٤٥٣٣٨٤٨  Sedghiani٦  

 e-fereidooni  ٠٩١٧٣٠٥٢٥٦١  ٣٢٢٢  برق و كامپيوتر مهندسي  فريدوني الياس  آقاي  ١١
  a-moosavi  ٣٦٤٧٣٢٠٥  ٣٦٨٦  شيمي نفت گازمهندسي   اعظم السادات موسوي نياخانم   ١٢

  f.dehnavi  ٠٩١٧٠٥٧١٥٩٥  ٣٠٠٤  مهندسي مواد وعمران  دهنويخانم فاطمه   ١٣

  n-kosari  ٠٩٣٧٧٤٠٣٤٣٦  ١٠٠٩  هنر و معماري  كوثرينرگس خانم   ١٤

 

  دانشگاه دانشجويان رفاه اداره
  


