راهنمای پرداخت هزینه اسکان خوابگاه
 -1دانشجویانی که در سایت صندوق رفاه دانشجویی دارای سابقه می باشند
الف) دانشجویانی که در مقطع فعلی در حال تحصیل هستند و دارای پرونده فعال مقطع فعلی می باشند:
این دانشجویان جهت پرداخت هزینه خوابگاه با مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه (با مرورگر فایر فاکس و از
طریق سیستم کامپیوتری) به آدرس  bp.swf.irبا نام کاربری و رمز عبور (هر دو کد ملی دانشجو) وارد سایت شده
و از منوی پرداخت بدهی و زیر منو پرداخت خوابگاه هزینه اسکان خوابگاه خود را پرداخت نمایید.

ب) دانشجویانی که در مقطع قبلی فارغ التحصیل یا انصراف و یا اخراج شده اند و فاقد پرونده فعال مقطع
فعلی می باشند:
این دانشجویان ابتدا از ثبت وضعیت تحصیلی خود در مقطع قبلی و ثبت تسویه حساب اطمینان حاصل نمایند ،سپس
با مراجعه به منوی اطالعات پرونده و زیر منوی ایجاد مقطع جدید ،اقدام به ثبت مقطع جدید(فعلی) نموده و منتظر
تایید از طرف اداره امور دانشجویی و سپس واریز هزینه اسکان باشند.
تذکرات بسیار مهم :جهت ثبت مقطع جدید و ثبت نام جدید حتماً شماره
موبایل به نام صاحب کد ملی(دان شجو) با شد و همچنین حتما از مرورگر
فایر فاکس ا ستفاده شود ،خطای " شما دارای یک مقطع در حال تح صیل
و یا فاقد دفترچه می با شید" به معنای عدم ثبت ت سویه ح ساب و تعیین
تکلیف در مقطع قبلی می باشد و باید به دانشگاه مقطع قبل مراجعه شود.

 -2دانشجویانی که هیچ سابقه ای در سایت صندوق رفاه دانشجویی ندارند
این دانشجججو یان بایسججتی ج هت پردا خت هزی نه خواب گاه اب تدا وارد پور تال دانشجججویی صجج ندوق ر فاه به آدرس
 bp.swf.irشده و از طریق گزینه ثبت نام دان شجوی جدید ثبت نام کرده و سپس منتظر تایید از طرف اداره امور
دانشجججویی باشجند ،در مرحله دوم بعد از تایید ،به همان آدرس قبلی مراجعه نموده و با نام کاربری و رمز عبور (هر دو
کد ملی دانشجو) وارد سایت شده و بدهی خوابگاه خود را پرداخت نمایید

