
 

 

 

 10/00/1400تب تبسيخ  ٍديعِ() هسىي ٍامهتمبضي  سٍصاًِ داًطجَيبى ؛هي سسبًذ اطالعبِ بذيٌَسيلِ     

سپس هطببك فشآيٌذ صفحِ  ،ًسبت بِ اسائِ هذاسن بِ هسئَل داًطجَيي داًطىذُ الذام ًوَدُ هْلت داسًذ

خَد  ًسبت بِ ثبت دسخَاست (چْبسگبًِ یّب بخص اص هي ّش دس دانشجو تیوضع بِ تَجِ بب)بعذ 

 الذام ًوبيٌذ.دسپَستبل داًطجَيي صٌذٍق سفبُ 

هطببك  ، ببيذ لبل اص دسخَاست ٍاماًذ ًگشفتِداًطجَيبًي وِ دس طَل همطع تحصيل فعلي خَد تبوٌَى ٍام  

هذاسن اصل سٌذ تعْذ ٍ بخص اٍل، الذام بِ دسخَاست تطىيل پشًٍذُ ًوَدُ ٍ  بعذ دسفشآيٌذ صفحِ 

دسخَاست تطىيل اسسبل ًوبيٌذ تب  وبسضٌبس داًطجَيي فشٌّگي داًطىذُ هشبَطِبِ  تطىيل پشًٍذُ سا

 فشاّن گشدد. اص طشيك پَستبل بشای ايطبىتأييذ ٍ اهىبى ثبت دسخَاست ٍام  ّب آى پشًٍذُ

هٌضلِ تضويي پشداخت ًبَدُ ٍ دس صَست تأهيي اعتببس اص سَی   است دسخَاست ٍام بِالصم بِ روش 

 .خَاّذ بَدلببل پشداخت صٌذٍق سفبُ 

 هذاسن هَسدًيبص:

هختص داًطجَيبًي وِ تبوٌَى ) ٍامبخص اٍل فشآيٌذ دسخَاست هذاسن تطىيل پشًٍذُ هٌذسج دسسٌذ تعْذ هحضشی ٍ  -1

 .دس تحصيل فعلي خَد ٍام ًگشفتِ اًذ(

 ّوسش(.ضٌبسٌبهِ سٌذ اصدٍاج +وپي صفحبت اٍل ٍ دٍم ) تأّلهذاسن  -2

 .بِ ًبم داًطجَ يب ّوسشش ٍ يب ّش دٍی ايطبى اجبسُ ًبهِ سسوي داسای وذ سّگيشی -3

 :توجه

 اٍ ًبهِ اجبسُ ٍ ببضذ داضتِ بسياخت دس یا اجبسُ هسىي ٍ ًبَدُ خَابگبُ سبوي وِ شديگ يه تعلك يهتأّل یداًطجَ بِ هسىي ٍام 

 .اعتببس داضتِ ببضذ  ٍام است داًطجَ هتمبضيوِ  دس ًيوسبلي ًبهِ اجبسُ صهبى هذتٍ  َدُب یشيوذسّگ یداسا

 .بَد خَاّذ ليتحص هجبص سٌَات اتوبم اص پس ىجبي صَست بِ ٍام ييا ببصپشداخت 

 .شديگ يًو، تعلك گزساًذ يهٍام هسىي بِ داًطجَيي وِ آخشيي ًيوسبل تحصيلي هجبص خَد سا  

 صٍجيي داًطجَ ببضٌذ، فمط يىي اص آًْب هجبص بِ دسيبفت ٍام ٍديعِ هسىي هتأّلي ّستٌذ. وِ يدسصَست 

 52/80/0088 ییدانشجو خدمات واداره رفاه                                                                                      

1400-1401تحصیلي  ايل سبلویم )يديعٍ(مسكه متأَلي امياطالعیٍ دسخًاست 



دس داوشگبٌ اساک صىذيق سفبٌ داوشجًيبن دسخًاست يام داوشجًييفشآيىذ   

 فشآيىذ سىذ تعُذ پشيوذٌ يضعیت داوشجً ثخش

 ايل

داوشجًيبوي کٍ دس طًل 

 تحصیل فعلي خًد

 تشكیل پشيوذٌ وذادٌ 

 اوذ وگشفتٍي يام  

 وذاسد وذاسد

  /https://bp.swf.ir پًستبل داوشجًيي صىذيق سفبٌ ثٍ آدسس . مشاجعٍ ثٍ 1

 داوشجًي جذيذ وبم ثجت گضيىٍ. اوتخبة 2

 ي کلیک ثش سيي گضيىٍ جستجً يمل کذ. ثجت 3

   شذٌ ثجتي رخیشٌ اطالعبت  . تكمیل فشم4

  https://araku.ac.ir/web/swf آدسس ثٍ اداسٌ سفبٌ  داوشجًيي  تيسب ثٍ مشاجعٍ .5

  پیشىًيس سىذ تعُذ محضشي مشخصبت فشدي متىبست ثب مقطع تحصیلي ي فشم اخز فشم فشمُب، 

دس  ذشذٌیق)مذاسک الصممشخصبت فشدي ثٍ َمشاٌ  شذٌ لیتكم فشم ي . اسائٍ سىذ تعُذ محضشي 6

 مشثًطٍ ثٍ مسئًل داوشجًيي ي فشَىگي داوشكذٌ ريل فشم مشخصبت فشدي(

 .ثبشذ يم ديممبوىذ ثخش . ادامٍ فشآيىذ 7

 ديم

داوشجًيبوي کٍ دس طًل 

 تحصیل فعلي خًد

 اوذ گشفتٍيام 

 داسد داسد

 /https://bp.swf.ir پًستبل داوشجًيي صىذيق سفبٌ ثٍ آدسس. مشاجعٍ ثٍ 1

 ي کلیک ثش سيي گضيىٍ يسيد کبسثشي ي کلمٍ عجًس عىًان ثٍ يمل کذ دسج .3

 ثخش دسخًاست يام. يسيد ثٍ 4

 است.( مستىذاتاسائٍ فشم  ثجت سبيش يامُب مستلضم ي تحصیلي  شُشيٍ يَب يام)ثجض . اوتخبة يام 5

 . مطبلعٍ قًاویه ي مقشسات6

 . ثجت دسخًاست7

   https://araku.ac.ir/web/swf آدسس ثٍ اداسٌ سفبٌ  داوشجًيي تيسب ثٍ مشاجعٍ. 8

 ي اخز فشم مشثًط ثٍ يام دسخًاستي فشمُب

 ومًدن مستىذات کٍ ريل فشم مشثًط ثٍ َش يام قیذ گشديذٌ است مٍیضم يتكمیل فشم  .9

 مشثًطٍ داوشكذٌ يفشَىگ يداوشجًيي  . اسائٍ فشم ي مستىذات يام ثٍ مسئًل10

 سًم

داوشجًيبوي کٍ دس طًل 

 تحصیل فعلي خًد

يلي  اوذ دادٌتشكیل پشيوذٌ  

 اوذ وگشفتٍيام 

 وذاسد داسد

  https://araku.ac.ir/web/swf ثٍ آدسس اداسٌ سفبٌ  داوشجًييثٍ سبيت  مشاجعٍ .1

 پیشىًيس سىذ تعُذ محضشي فشم يمشخصبت فشدي متىبست ثب مقطع تحصیلي  اخز فشم فشمُب،

دس  ذشذٌیق)مذاسک الصممشخصبت فشدي ثٍ َمشاٌ  شذٌ لیتكم فشم ي اسائٍ سىذ تعُذ محضشي .2

 مشثًطٍ  ثٍ مسئًل داوشجًيي ي فشَىگي داوشكذٌ ريل فشم مشخصبت فشدي( 

 .ثبشذ يم ديم مبوىذ ثخش. ادامٍ فشآيىذ 3

 چُبسم

دس تحصیالت داوشجًيبوي کٍ 

ي دس  اوذ گشفتٍقجلي يام 

 تحصیالت فعلي خًد

 تشكیل پشيوذٌ وذادٌ 

 اوذ وگشفتٍي يام  

 وذاسد وذاسد

  /https://bp.swf.ir ثٍ پًستبل داوشجًيي صىذيق سفبٌ ثٍ آدسس . مشاجعٍ 1

 يسيدکلیک ثش سيي گضيىٍ ، سپس  کلمٍ عجًس ي يمل کذدسج . 2

 مقطع جذيذ دسخًاست ، اوتخبة گضيىٍدس مىًي اطالعبت داوشجً . 3

  شذٌ ثجتي رخیشٌ اطالعبت  تكمیل فشم يسيد ثٍ صفحٍ ايجبد مقطع تحصیلي جذيذ   ي  .4

  https://araku.ac.ir/web/swf  آدسس ثٍ اداسٌ سفبٌ  داوشجًيي تيسب ثٍ مشاجعٍ .6

  پیشىًيس سىذ تعُذ محضشي مشخصبت فشدي متىبست ثب مقطع تحصیلي ي فشم اخز فشم فشمُب،  

دس  ذشذٌیق) الصممذاسک مشخصبت فشدي ثٍ َمشاٌ  شذٌ لیتكم فشم ي . اسائٍ سىذ تعُذ محضشي 7

 مشثًطٍ ثٍ مسئًل داوشجًيي ي فشَىگي داوشكذٌ ريل فشم مشخصبت فشدي(

 .ثبشذ يم ديم مبوىذ ثخش. ادامٍ فشآيىذ 8
 

 

  اسسبل کىىذ : اصل مذاسک تشكیل پشيوذٌ ي دسخًاست يام سا ثٍ آدسس پستي ريل تًاوىذ يمکبسشىبسبن داوشكذٌ  مشاجعٍ ثٍ يجب ثٍداوشجًيبن 

  ،3848177584يپست کذثلًاس کشثال، داوشگبٌ اساک،، میذان ثسیج  اساک  

 .اسسبلي الضامي است يَب پبکتگیشوذٌ سيي  عىًان ثٍدسج وبم داوشكذٌ ي مسئًل داوشجًيي فشَىگي مشثًطٍ  تًجٍ: 

 مسئًلیه داوشجًيي ي فشَىگي داوشكذٌ

 جىبة آقبي َبشمي علًم پبيٍداوشكذٌ 
32627054-086 

 جىبة آقبي صحشايي داوشكذٌ علًم اوسبوي/حقًق/ صثبن َبي خبسجٍ
32767310-086 

 جىبة آقبي اشتشي داوشكذٌ فىي ي مُىذسي
32625040-086 

 جىبة آقبي ثبقشي /َىشداوشكذٌ کشبيسصي
32623310-086 

 086-34173580 جىبة آقبي ملكي داوشكذٌ علًم يسصشي
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