راهنمای ثبت نام دانشجوی جدید  /ایجاد مقطع جدید در سامانه صندوق رفاه دانشجویان
نکات مهم جهت ایجاد پرونده  /مقطع تحصیلی در سامانه صندوق رفاه دانشجویان





با توجه به محدودیتهای فنی پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان در اتصال به وبسرویسهای مختلف ،خواهشمند است جهت
تشکیل پرونده  /ایجاد مقطع جدید در بازه زمانی  ۸صبح تا  ۴بعدازظهر اقدام نمائید.
جهت استفاده از پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان ،از مرورگر  Firefoxاستفاده نموده و از به روز بودن مرورگر اطمینان حاصل
فرمایید.
وارد سایت  www.swf.irبخش پورتال دانشجویی شوید.
توجه  :در نظر داشته باشید که با تلفن همراه وارد نشوید .با مشکالت سیستمی مواجه میگردید.

جهت ورود به پورتال دانشجویی این
گزینه را انتخاب نمایید

ثبت نام دانشجوی جدید در سامانه صندوق رفاه دانشجویان
گزینه ثبت نام دانشجوی جدید جهت دانشجویانی است که برای نخستین بار در طول تحصیل از تسهیالت صندوق رفاه داشجویان (خوابگاه /
وام) استفاده خواهند نمود.
مرحله ۱مراجعه به پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان و کلیک بر روی ثبت نام دانشجوی جدید.

ثبت نام دانشجوی جدید

مرحله .۲با اعداد التین کد ملی و تاریخ تولد خود را وارد نموده و بر روی دکمه جستجو کلیک کنید.

ورود کد ملی و تاریخ تولد

مرحله . ۳در صورت صحت اطالعات ورودی ،بخشهای دیگر فرم (دریافت کد صحتسنجی و ثبت اطالعات تحصیلی) جهت ورود اطالعات
نمایش داده میشود .برای دریافت کد صحت سنجی ،شماره تلفن محل سکونت دائم و شماره تلفن همراه را وارد نموده و کلید «دریافت کد
صحتسنجی» را کلیک نمایید .توجه نمایید شماره تلفن همراه وارد شده میبایست منطبق با کد ملی شما باشد (خط شماره تلفن همراه میبایست
متعلق به خودتان باشد.

دریافت کد صحت سنجی

پس از «دریافت کد صحتسنجی» ،میبایست نسبت به تکمیل دقیق اطالعات خواسته شده اقدام نموده و در پایان بر روی دکمهی ذخیره کلیک
نمایید.

مرحله . 4نکات مهم جهت ورود اطالعات آموزشی (مرکز آموزشی ،دانشکده و رشته تحصیلی
در پنجره انتخاب مرکز آموزش عالی ،از کد ( 61التین) جهت جستجوی نام دانشگاه بوعلی سینا استفاده نمائید.

جستجوی مرکز آموزشی

مرحله  . 5بر روی دکمهی ]…[ روبروی عناوین مرکز دانشکده کلیک نمایید .در پنجره انتخاب دانشکده ،از کدهای زیر جهت جستجوی
سریع دانشکده اقدام نمائید.

دانشکده

کد

علوم پایه

6

فنی و مهندسی

2

کشاورزی

3

علوم انسانی

۴

پیرادامپزشکی

1

هنر و معماری

7

علوم ورزشی

9

شیمی

66

علوم اقتصادی و اجتماعی

۸631

انتخاب دانشکده

مرحله  . 5انتخاب عنوان رشته تحصیلی

نسبت به جستجو و انتخاب رشته تحصیلی خود اقدام نموده و پس از انتخاب نزدیک ترین عنوان به رشته خود ،سایر اطالعات (سال ورود ،شماره
دانشجویی و  )...را وارد و ثبت نمائید.

ایجاد مقطع تحصیلی جدید
در صورتی که پیش تر و در مقطع یا مقاطع تحصیلی پیشین از تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان (اعم از خوابگاه یا وام) استفاده نمودهاید ،جهت ایجاد
مقطع تحصیلی جدید به حساب کاربری خود در پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وارد شده و در زیر منو "اطالعات دانشجو" بر روی
"درخواست مقطع جدید" کلیک نمایید.
جهت امکان درخواست ایجاد مقطع تحصیلی جدید ،می بایست بدهی مقطع پیشین شما تعیین تکلیف شده باشد (وضعیت تحصیل :تسویه حساب یا
دریافت دفترچه اقساط و بازپرداخت بدهی.
خواهشمندیم جهت تسریع در روند ثبت درخواست وام و تأیید اطالعات وارد شده ،پس از ایجاد پرونده جدید و یا ثبت درخواست مقطع جدید ،مراتب
را از طریق ارسال ایمیل به نشانی پست الکترونیک  stu.office@basu.ac.irاطالع دهید.

