
 امور رفاهی  در خصوص ییمعاونت دانشجو هیاطالع – 7گام 

 امور رفاهی در حوزه   1401پذیرفته شدگان اهم اقدامات مورد نیاز جهت تکمیل فرآیند ثبت نام 

 ثبت نام در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان به آدرس اینترنتی: (1

  https://portal.saorg.ir/physicalhealth    تکمیل کارنامه های سالمت جسم و روان  و 

 یماریب تیو اهم D نیتامیکمبود و د،یروئیاختالالت ت ،یآنم لیمهم از قب یماریچند ب وعیبعلت ش  توجه مهم :

 دیبادانشگاه به مرکز بهداشت   در هنگام مراجعه حضوری  دیجد یورود انیدانشجو ،ییدانشجو نیدر سن ابتید

فوق را که قبل از ورود به دانشگاه انجام داده اند، به همراه  یها شیآزما جینتاکارنامه های سالمت جسم و روان و 

 داشته باشند.

بومی و متقاضی روزانه غیر پرتال دانشجویی صندوق رفاه  مختص پذیرفته شده دورهثبت نام در ( 2

 خوابگاه 

دانشجویان محترم روزانه غیربومی متقاضی خوابگاه الزم است قبل از مراجعه به دانشگاه حتماً در پورتال دانشجویی صندوق 

 رفاه با طی مراحل زیر ثبت نام نمایند:

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

 استفاده از گزینه ثبت نام دانشجوی جدید. -

  توجه: شماره موبایل حتماً باید به نام خود دانشجو باشد.

  نوبت دوم  و روزانه  ت رفاهی  مختص  پذیرفته شده دورهپرداخت مبلغ بهره مندی از خدما( 3

 500خوابگاه،  عهیود بابت هزار تومان 250)  الیر 000.500.8مبلغ  : خوابگاه یمتقاض یربومیروزانه غ انیدانشجو

 (. ییو ذهاب دانشجو ابیا بابت سرویس الحساب یهزار تومان به صورت عل 100اول و  مسالین یاجاره بها بابت هزار تومان

و بعد  انیز اعالم نرخ توسط صندوق رفاه دانشجوالحساب بوده و پس ا یاست مبلغ اجاره بها به صورت عل حیبه توض الزم

  آن محاسبه خواهد شد. قیاز ثبت در سامانه مبلغ دق

 ابیا بابت سرویس الحساب یعل به صورت الیر 000.500.3مبلغ  :)غیرخوابگاهی( یروزانه و شبانه بوم انیدانشجو

 .ییو ذهاب دانشجو

به نام   ۵۹201۶230 به شماره حساب  زیاز شعب بانک تجارت در سراسر کشور و وار یکیمراجعه به  پرداخت: نحوه

 یی.تنخواه گردان معاونت دانشجو

 فیش واریزی در زمان مراجعه حضوری دریافت خواهد شد.
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 عالم خواهد شد.متعاقباً ا  1401 کارشناسی پذیرفته شدگان خوابگاه در اسکان زمانبندی 
 

  شد.خواهد ارائه روزانه  انیدانشجو به  منحصراًخوابگاه 

 

 اخذ خوابگاه:  طیشرا

مورد از سامانه وزارت بهداشت استعالم  نی)امقابله با کرونا  یسه دوز  طبق مصوبه ستاد مل  ونیناسی. داشتن کارت واکس1

 (. شودیم

 تکمیل و امضای فرم تعهد الزام رعایت قوانین و مقررات خوابگاهها.. 2

 .همین اطالعیه  3واریزی مبلغ اعالمی در بند تحویل فیش . 3
  
 

 0۴133۴58282: تلفن   -  دانشگاه سیپرد -سهند  شهر  آدرس خوابگاه پسران:  
 

  0۴132۴۴825۶:   تلفن  -   یمحب دیخوابگاه شه -شهر خسروشاه  یورود اول  آدرس خوابگاه دختران:  
 

 

 

 

 


