
 بزای تسَیِ حساب با ادارُ رفاُ داًطجَیاى ٍ بزای باسپزداخت اقساط ٍامًکات قابل تَجِ داًطجَیاى 

کارضٌاسی: تعییي ضذُ )، در پایاى ًیوسال )هزبَط بِ بذّی هقطع در حال تحصیل( بزای جلَگیزی اس هَاجِْ با اقساط هعَقِ ٍ جزیوِ احتوالی .1

  ًیوسال( بزای تسَیِ حساب بِ ادارُ رفاُ داًطجَیاى هزاجعِ ًواییذ. 12، ٍ دکتزی: یوسالً 6: ًاپیَستِ ، کارضٌاسی ارضذًیوسال 10

 8)تعذاد ًیوسال ّای هجاس؛ کارضٌاسی:  اقساط ٍام هقطع قبلی داًطجَ، پس اس پایاى آخزیي ًیوسال هجاس تحصیل ٍی بِ جزیاى خَاّذ افتاد .2

کِ در هقطع کارضٌاسی اس ٍام ّای  داًطجَی کارضٌاسی ارضذیبٌابزایي بزای هثال،  .(ًیوسال 10ًیوسال، دکتزی:  4ًیوسال، کارضٌاسی ارضذ: 

خَد هی بایست بِ پَرتال داًطجَیی خَد هزاجعِ ٍ ًسبت بِ  چْارهیي ًیوسال تحصیلصٌذٍق رفاُ داًطجَیاى استفادُ ًوَدُ در پایاى 

ت ٌّگام هزاجعِ بزای تسَیِ حساب هقطع باالتز هوکي است اقساط هعَقِ در غیز ایي صَرام ًوایذ. هقطع کارضٌاسی خَد اقذ پزداخت اقساطباس

داضتِ باضیذ کِ قبل اس تسَیِ آًْا، درج پایاى تحصیل ٍ اداهِ رًٍذ فزاغت اس تحصیل بزای ضوا غیزهوکي خَاّذ هزبَط بِ هقطع قبل ٍ جزیوِ 

 بَد.

ضاهي را )در صَرتی کِ تاکٌَى ارائِ ًٌوَدُ ایذ(  ی کسز اقساط ٍام اس حقَقگَاّتَجِ داضتِ باضیذ کِ ٌّگام هزاجعِ بزای تسَیِ حساب،  لطفاً .3

گَاّی کسز اس حقَق هی بایست خطاب بِ صٌذٍق رفاُ داًطجَیاى ٍسارت علَم، تحقیقات، ٍ . تحَیل دّیذبِ ادارُ رفاُ داًطجَیاى داًطگاُ 

 حکن کارگشیٌی ٍی الشاهی است.ٍ اگز ضاهي ّوچٌاى ضاغل هی باضذ، ارائِ تصَیز آخزیي  فٌاٍری باضذ.

 در صَرتی کِ اس ٍام ٍدیعِ هسکي استفادُ ًوَدُ ایذ، بِ هحض هزاجعِ بِ ادارُ رفاُ داًطجَیاى بزای تسَیِ حساب هی بایست ٍدیعِ هسکي را .4

 بِ طَر کاهل باسپزداخت ًواییذ.

داًطجَ اخذ ضذُ ٍ بقیِ ٍام ّا )بِ جش ٍدیعِ هسکي(، حذاکثز % اس کل بذّی اس 10ٌّگام هزاجعِ بِ ادارُ رفاُ داًطجَیاى بزای تسَیِ حساب،  .5

 قسط، قسط بٌذی هی گزدد.   60در 

هی  استفادُ کٌیذ. درغیز ایي صَرت سیستن خطا  Google Chrom  ،  تٌْا ٍ تٌْا اس هزٍرگز( bp.swf.ir) ٍام در پَرتالپزداخت اقساط بزای  .6

 دّذ.

کلوِ عبَر خَد را فزاهَش "ر صَرتی کِ رهش عبَر خَد را فزاهَش کزدُ ایذ، با کلیک بز رٍی جولِ دٌّگام هزاجعِ بِ پَرتال داًطجَیی خَد،  .7

 بِ کذ هلی )با خط تیزُ( تغییز هی یابذ. رهش عبَر ضوا هجذداًاطالعات درخَاست ضذُ، ٍ ٍرٍد  "کزدُ ام

هی بایست ابتذا با خَاست ّزگًَِ گَاّی اسجولِ ریشًوزات ٍ تأییذیِ تحصیلی اس ادارُ آهَسش داًطگاُ ل، در صَرت دریپس اس اتوام دٍرُ تحص .8

هزاجعِ بِ ادارُ رفاُ داًطجَیاى ًسبت بِ تعییي تکلیف بذّی خَد اقذام کٌیذ تا هجَس السم بزای ارائِ گَاّی صادر ضَد. درصَرت داضتي 

 ا را پزداخت ًواییذ. اقساط هعَقِ ٍ جزیوِ، ابتذا هی بایست آًْ

% جزیوِ تأخیز ضذُ ٍ بِ 12دقت ًواییذ ّز قسط هی بایست در سزرسیذ تعییي ضذُ پزداخت ضَد. تأخیز در عذم پزداخت بِ هَقع، هطوَل  .9

 باقیواًذُ بذّی ضوا افشٍدُ هی گزدد.

اًک هزکشی اعالم ضذُ ٍ اس ّیچگًَِ خذهات قسط اس اقساط ٍام ضاى هعَق ضذُ باضذ بِ ب 5، اساهی کساًی کِ بیص اس 31/5/96اس تاریخ  .10

 باًکی در سزاسز کطَر بْزُ هٌذ ًخَاٌّذ ضذ.

 هتقاضیاى داًطٌاهِ )اصل هذرک تحصیلی( هلشم بِ دریافت تسَیِ حساب ًْایی با صٌذٍق رفاُ داًطجَیاى هی باضٌذ. .11

ادارُ رفاُ داًطجَیاى داًطگاُ هحل تحصیل )هقطع باالتز(  ، بٍِ بذٍى ٍقفِ بیطتز اس یک سال هابیي دٍ هقطع در صَرت قبَلی در هقطع باالتز .12

 ًتقال یابذ.ا جذیذ تحصیلی بِ هقطعضوا بذّی جذیذ در ساهاًِ صٌذٍق رفاُ داًطجَیاى،  تحصیلی با ثبت هقطع واییذ تاهزاجعِ ً

بِ پَرتال داًطجَیی صٌذٍق رفاُ داًطجَیاى  داًطجَیاًی کِ کل بذّی خَد را با صٌذٍق رفاُ داًطجَیاى تسَیِ هی ًواًذ، السم است با هزاجعِ .13

حساب آًاى صادر  ، تسَیِبا ٍرٍد کاربزی ٍ رهش عبَر، در قسوت تسَیِ حساب درخَاست تسَیِ خَد را ثبت ًوایٌذ تا پس اس بزرسی ٍ رفع اضکال

 گزدد.



قَاًیي ٍضع یاى ٍضع ضذُ ٍ ادارُ رفاُ داًطجَیاى دخالتی در تَجِ داضتِ باضیذ کِ تواهی قَاًیي ادارُ رفاُ داًطجَیاى تَسط صٌذٍق رفاُ داًطجَلطفاً 

 باضذ.  اضتِ ٍ تٌْا هجزی قَاًیي ٍضع ضذُ هیًذ

 ادارُ رفاُ داًطجَیاى _  سزبلٌذ باضیذپیزٍس ٍ                                                                                                                                                                                      


