لببل تَجِ ولیِ داًشجَیبى هتمبضی ٍام شْزیِ
ًحَُ ثبت ًبم در سیستن طٌذٍق رفبُ داًشجَیبى جْت دریبفت ٍام شْزیِ
 -1هزاجعِ بِ سبیت www.swf.ir , www.bp.swf.ir
 -2تشىیل پزًٍذُ
ٍ -3ارد وزدى وذ هلی
پس اس ٍارد وزدى وذ هلی بِ طفحِ ٍرٍد اعالعبت هٌمل هیشَیذ.در ایي هزحلِ داًشجَ هی ببیست دلت
داشتِ ببشذ ًَع دٍرُ تحظیل در داًشگبُ پیبم ًَر ًَبت دٍم ٍ همغع تحظیلی دوتزی تخظظی ًبپیَستِ
هی ببشذ .پس اس تىویل فزم اس عزیك سبهبًِ طٌذٍق رفبُ داًشجَیبى پیبهه ثبت بِ شوبرُ هَببیل ثبت
شذُ در سیستن ارسبل هیگزدد.
-4در هزحلِ بعذ در طَرتیىِ اعالعبت ٍارد شذُ تَسظ داًشجَ درست ببشذ تَسظ ادارُ رفبّی
داًشگبُ هحل تحظیل تبییذ ٍ داًشجَ هجبس بِ ارائِ درخَاست ٍام هیگزدد.

ًحَُ ارائِ درخَاست ٍام اس عزیك پَرتبل داًشجَیی طٌذٍق رفبُ داًشجَیبى
 -1هزاجعِ بِ سبیت www.bp.swf.ir
ٍ -2رٍد بِ پَرتبل فبس دٍ
ٍ -3ارد وزدى وذ هلی ٍ ولوِ عبَر ( بظَرت پیش فزع ّز دٍ وذ هلی ّوزاُ خغَط فبطلِ هی ببشذ.
هثبل )123-456789-0 :
پس اس ٍرٍد ًسبت بِ تغییز رهش الذام ًوبییذ ٍ ًسبت بِ درخَاست ٍام اس عزیك هٌَی هزبَعِ الذام
ًوبییذ.
داًشجَیبًیىِ لبال اس ٍام شْزیِ استفبدُ ًوَدُ اًذ فمظ وبفیست وِ هزاحل فَق را بِ دلت اًجبم دادُ ٍ

دیگز ًیبس بِ حضَر در داًشگبُ ٍ ارائِ فزم درخَاست ًذارًذ.

داًشجَیبًیىِ بزای اٍلیي ببر هیببشذ اس ٍام شْزیِ هیخَاٌّذ استفبدُ ًوبیٌذ پس اس تشىیل پزًٍذُ (هزاحل
فَق) ٍ تبییذ تَسظ داًشگبُ بِ سبهبًِ پَرتبل فبس دٍ ٍارد شذُ ٍ درخَاست ٍام خَد را اس عزیك سیستن
طٌذٍق رفبُ ثبت وزدُ ٍ سپس ظزف هذت حذاوثز  10رٍس وبری هیببیست ًسبت بِ ارائِ اطل هذارن
هَرد ًیبس بِ اهَر رفبّی داًشگبُ الذام ًوبیٌذ.

هذارن هَرد ًیبس بزای داًشجَیبًیىِ تب وٌَى اس ٍام شْزیِ استفبدُ ًىزدُ اًذ :
 -1سٌذ تعْذ هحضزی(تىویل شذُ دردفتزاسٌبدرسوی)
-2وپی شٌبسٌبهِ ٍوبرت هلی هتمبضی
-3وپی شٌبسٌبهِ ٍوبرت هلی ضبهي
تَجِ  :ضبهي هی ببیست حتوب وبرهٌذ رسوی یب پیوبًی ٍ یب ببسًشستِ ببشذ.
 -4حىن وبرگشیٌی ٍ فیش حمَلی ضبهي

تذوز:
توبهی هزاحل ٍرٍد اعالعبت داًشجَ ٍ ًیش درخَاست ًَع ٍام (فمظ شْزیِ) بِ عْذُ داًشجَ هی ببشذ ٍ
در طَرت ٍرٍد اشتببُ اعالعبت ٍ یب درخَاست ٍاهی غیز اس ٍام شْزیِ ٍ ّوچٌیي عذم تبییذ هذارن تَسظ
ادارُ رفبّی داًشگبُ  ،هسئَلیت ًبشی در خظَص عذم تخظیض ٍام بِ عْذُ داًشجَ هی ببشذ.

