
دانشجویان متقاضی خوابگاه و انواع وامهای دانشجویی می بایست پس از تکمیل فرآیند ثبت نام بو آدرس 
http://bp.swf.ir  مراجعو نموده وتشکیل پرونده دىند بدیهی است در صورت عدم تشکیل پرونده در سامانو صندوق

 رفاه دانشجویان از امکانات رفاىی )خوابگاه ، وام ، تغذیو و ...( محروم خواىند شد.
 

 پس از ورود بو آدرس فوق صفحو زیر را مشاىده خواىید کرد.

 
 

 و وارد صفحو زیر خواىید شد.گزینو تشکیل پرونده را انتخاب نموده 
 

 
 

 کدملی خود را وارد نموده و جستجو را انتخاب نمایید.
 

  

http://bp.swf.ir/
http://bp.swf.ir/


در این بخش دانشجویان کارشناسی و یا آندستو از دانشجویانی کو تاکنون از امکانات صندوق رفاه استفاده نکرده اند 
 نمایند.و درىنگام تکمیل فرم باید بو نکات زیر دقت  صفحو زیر را مشاىده می نمایند.

 جستجو و انتخاب گردد. 63حتما دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان یا کد مرکز آموزش عالی : 
 دانشکده : براساس ثبت نام آموزشی دانشکده مشخص شده انتخاب گردد.
 رشتو تحصیلی : براساس ثبت نام آموزشی رشتو مشخص شده انتخاب گردد.

 گزینو روزانو را انتخاب کرده و دانشجویان شبانو گزینو نوبت دوم را انتخاب نمایند.نوع دوره : دانشجویان روزانو  
 وارد گردد.و براساس سامانو آموزشی شماره دانشجویی: بو صورت دقیق 

 

 
 

پس از تکمیل فرم روی گزینو ذخیره کلیک کنید . در صورتی کو اطالعات ثبتی فاقد ىر گونو مشکلی باشد با صفحو زیر 
 روبرو خواىید شد.

 
  



 کو در مقاطع قبل از امکانات صندوق رفاه دانشجویان بهره مند شده اند ، پسدانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد  
 و زیر روبرو شوند.حبا صف از جستجو کدملی

 

 
 

 در این بخش دانشجویان گزینو درخواست ایجاد مقطع تحصیلی جدید را انتخاب می نمایند .

 
 دانشجویان ىنگام تکمیل فرم باید بو نکات زیر توجو نمایند.

  63مرکز آموزش عالی : در این بخش ىنگام سرچ حتما دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان یا کد 
 دانشکده : براساس ثبت نام آموزشی دانشکده مشخص شده انتخاب گردد.
 رشتو تحصیلی : براساس ثبت نام آموزشی رشتو مشخص شده انتخاب گردد.

 زانو را انتخاب کرده و دانشجویان شبانو گزینو نوبت دوم را انتخاب نمایند.نوع دوره : دانشجویان روزانو گزینو رو 
 شماره دانشجویی: بو صورت دقیق وارد گردد.

 
 .با مقطع قبلی تسویو حساب نمایند تذکر: دانشجویانی کو با مقاطع قبلی خود تسویو حساب نکرده اند می بایست ابتدا


