
  امور رفاهي  در خصوص ييمعاونت دانشجو هياطالع – ٧گام 

  امور رفاهي در حوزه   ١٤٠١پذيرفته شدگان اهم اقدامات مورد نياز جهت تكميل فرآيند ثبت نام 

 ثبت نام در سامانه سجاد سازمان امور دانشجويان به آدرس اينترنتي: )١

  https://portal.saorg.ir/physicalhealth    تكميل كارنامه هاي سالمت جسم و روان  و  

 يماريب تيو اهم D نيتاميكمبود و د،يروئياختالالت ت ،يآنم ليمهم از قب يماريچند ب وعيبعلت ش  توجه مهم :

 ديابدانشگاه به مركز بهداشت   در هنگام مراجعه حضوري  ديجد يورود انيدانشجو ،ييدانشجو نيدر سن ابتيد

فوق را كه قبل از ورود به دانشگاه انجام داده اند، به همراه  يها شيآزما جينتاكارنامه هاي سالمت جسم و روان و 

  داشته باشند.

تقاضي بومي و مروزانه غير پرتال دانشجويي صندوق رفاه  مختص پذيرفته شده دورهثبت نام در ) ٢

  خوابگاه 

دانشجويان محترم روزانه غيربومي متقاضي خوابگاه الزم است قبل از مراجعه به دانشگاه حتماً در پورتال دانشجويي صندوق 

  رفاه با طي مراحل زير ثبت نام نمايند:

 صرفاً با استفاده از مرورگر فايرفاكس.   https://bp.swf.ir مراجعه به آدرس اينترنتي  -

 استفاده از گزينه ثبت نام دانشجوي جديد. -

   توجه: شماره موبايل حتماً بايد به نام خود دانشجو باشد.

   نوبت دوم  و روزانه  ت رفاهي  مختص  پذيرفته شده دورهپرداخت مبلغ بهره مندي از خدما) ٣

 ٥٠٠خوابگاه،  عهيود بابت هزار تومان ٢٥٠(  الير ٠٠٠,٥٠٠,٨مبلغ  : خوابگاه يمتقاض يربوميروزانه غ انيدانشجو

 . )ييو ذهاب دانشجو ابيا بابت سرويس الحساب يهزار تومان به صورت عل ١٠٠اول و  مسالين ياجاره بها بابت هزار تومان

و بعد  انيز اعالم نرخ توسط صندوق رفاه دانشجوالحساب بوده و پس ا ياست مبلغ اجاره بها به صورت عل حيبه توض الزم

   آن محاسبه خواهد شد. قياز ثبت در سامانه مبلغ دق

 ابيا بابت سرويس الحساب يعل به صورت الير ٠٠٠,٥٠٠,٣مبلغ  :(غيرخوابگاهي) يروزانه و شبانه بوم انيدانشجو

  .ييو ذهاب دانشجو

به نام   ٥٩٢٠١٦٢٣٠ به شماره حساب  زياز شعب بانك تجارت در سراسر كشور و وار يكيمراجعه به  پرداخت: نحوه

  يي.تنخواه گردان معاونت دانشجو

  فيش واريزي در زمان مراجعه حضوري دريافت خواهد شد.

  



  عالم خواهد شد.متعاقباً ا  ١٤٠١ كارشناسي پذيرفته شدگان خوابگاه در اسكان زمانبندي 
  

   شد.خواهد ارائه روزانه  انيدانشجو به  منحصراًخوابگاه 
  

  اخذ خوابگاه:  طيشرا
عالم مورد از سامانه وزارت بهداشت است ني(امقابله با كرونا  يسه دوز  طبق مصوبه ستاد مل  ونيناسي. داشتن كارت واكس١

  ). شوديم

  تكميل و امضاي فرم تعهد الزام رعايت قوانين و مقررات خوابگاهها.. ٢

  .همين اطالعيه  ٣واريزي مبلغ اعالمي در بند تحويل فيش . ٣
   

  

  ٠٤١٣٣٤٥٨٢٨٢: تلفن   -  دانشگاه سيپرد -سهند  شهر  آدرس خوابگاه پسران:  
  

   ٠٤١٣٢٤٤٨٢٥٦:   تلفن  -   يمحب ديخوابگاه شه -شهر خسروشاه  يورود اول  آدرس خوابگاه دختران:  
  

  

  

  
  


