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 تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه نحوۀ  راهنمای 

تبریک شروع سال  دانشجویان می ضمن  اطالع  به  عزیز،  دانشجویان  برای  موفقیّت  و  آرزوی سالمتی  و  تشکیل  تحصیلی جدید  برای  رساند، 

 د. زیر اقدام نمایی طبق راهنمای  ،ه پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفا

 شوید.  (bp.swf.ir) وارد پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس (Firefox) مرورگر فایرفاکساز دانشجویان عزیز  -1

 کلیک نمایید.  نام دانشجویی جدیدثبت بر روی گزینۀ  -2

 کلیک نمایید.  جستجود روی گزینۀ  د خود را وارد نمایید و بعکد ملّی و تاریخ تولّ  -3

 در صفحه باز شده اطالعات مربوطه را طبق مراحل زیر وارد نمایید.  -4

 وارد کردن شماره تلفن منزل و شماره تلفن همراه.  -

 . دریافت کد صحت سنجی کلیک روی گزینۀ  -
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 انتخاب محل صدور.  -

 وارد کردن اطالعات آموزشی.  -

 وارد کردن شماره دانشجویی.  -

 ۀ ذخیره. کلیک روی گزین -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توجه: 

شما را در سامانه    شناس محترم رفاه دانشجویی دانشکدۀ خود تماس حاصل نمایید تا پروندۀ دانشجویان عزیز، بعد از تشکیل پرونده، باید با کار

 صندوق رفاه تأیید نمایند. 

 شماره تماس کارشناسان و رییس ادارۀ رفاه دانشجویی:

  آقای صادقی ، کارشناس دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی:  ( 04531505615)   آقای اصالنی   کارشناس دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی:  -

طبیعی:  ( 04531505547)  منابع  و  کشاورزی  دانشکدۀ  کارشناس  نخستین  ،  علوم:  ،  ( 04531505243) خانم  دانشکدۀ  خانم  کارشناس 

کارشناس دانشکدۀ فنی و مهندسی:    ، ( 93045315059)   ی خانم رضائ س دانشکدۀ علوم اجتماعی:  کارشنا ،  ( 04531505944)   سوقی حسنی 

، کارشناس دانشکدۀ کشاورزی  ( 04532323622) خانم قدیری  ، کارشناس پردیس دانشگاهی سبالن نمین:  ( 04531505705) خانم دلگشا  

میرزاده شهر:  مشگین  کشا ( 04532545624)  خانم  فناوری  دانشکدۀ  کارشناس  مغان:  ،  طبیعی  منابع  و  عشایری ورزی    آقای 

 . ( 04531505291)   اللهی آقای نعمت یس ادارۀ رفاه دانشجویی:  ری ،  ( 04532715674) 


