هشاحل تشکیل پشًٍذُ دس پشتال داًشجَیاى صٌذٍق سفاُ
بِ آدسس  https://bp.swf.irهشاجعِ ًواییذ .پس اص هشاّذُ صفحِ صیش دس صَستی کِ دس هماطع لبل اص تسْیالت
صٌذٍق سفاُ ( خَابگاُ ٍ ٍام ) استفادُ کشدُ ایذ ً ،ام کاسبشی (شواسُ هلی ) ٍ کلوِ عبَس (دس صَستی کِ تغییش ًذادُ ایذ
شواسُ هلی ) خَد سا ٍاسد ًواییذ.
دس غیش ایٌصَست بِ ساٌّوای تشکیل پشًٍذُ داًشجَیاى کاسشٌاسی هشاجعِ ًواییذ.

پس اص ٍسٍد با صفحِ شخصی خَد ( صفحِ صیش ) سٍبشٍ خَاّیذ شذ .دس ایي صفحِ بش سٍی هٌَی اطالعات داًشجَ
کلیک کشدُ ٍ صیش هٌَی دسخَاست همطع جذیذ سا اًتخاب ًواییذ.

دس صفحِ بعذ بش سٍی دسخَاست ثبت همطع جذیذ کلیک ًواییذ.

دس صفحِ بعذ بش سٍی دسخَاست ایجاد همطع تحصیلی جذیذ کلیک ًواییذ.

دس صفحِ بعذ اطالعات خَاستِ شذُ سا طبك هَاسد ریل تکویل ًواییذ.
هشکض آهَصش عالی  :حتوا داًشگاُ علَم کشاٍسصی ٍ هٌابع طبیعی گشگاى یا کذ  63سا جستجَ ٍ اًتخاب ًواییذ.
داًشکذُ  :بشاساس ثبت ًام آهَصشی داًشکذُ هشخص شذُ اًتخاب گشدد.
سشتِ تحصیلی  :بشاساس ثبت ًام آهَصشی سشتِ هشخص شذُ اًتخاب گشدد.
ًَع دٍسُ  :داًشجَیاى سٍصاًِ گضیٌِ سٍصاًِ سا اًتخاب کشدُ ٍ داًشجَیاى شباًِ گضیٌِ ًَبت دٍم سا اًتخاب ًوایٌذ.
همطع تحصیلی  :بشاساس ثبت ًام آهَصشی هشخص شذُ اًتخاب گشدد.
سال ٍسٍد ٍ ًیوسال ٍسٍد  :بشاساس ثبت ًام آهَصشی هشخص شذُ اًتخاب گشدد.
شواسُ داًشجَیی :بِ صَست دلیك ٍ بشاساس ساهاًِ آهَصشی ٍاسد گشدد.
ًکتِ هْن  :شواسُ ّوشاُ با تَجِ بِ استعالم اص ساهاًِ شاّکاس (دفاتش خذهاتی )حتوا بایذ بِ ًام داًشجَ ثبت شذُ باشذ.
بعذاص تکویل اطالعات گضیٌِ دسیافت کذصحتسٌجی سا اًتخاب کشدُ ٍ پس اص دسیافت پیاهک صحت سٌجی کذ هشبَطِ
سا دس کادس همابل ثبت ًواییذ.
سپس سٍی گضیٌِ رخیشُ کلیک کٌیذ  .دس صَستی کِ اطالعات ثبتی فالذ ّش گًَِ هشکلی باشذ با صفحِ صیش سٍبشٍ
خَاّیذ شذ.

پس اصتاییذصفحِ صیش بشسٍی کلیذ  okکلیک ًواییذ .دسصَست تشکیل پشًٍذُ اطالعات شوا هَسدتاییذ لشاسخَاّذگشفت.

تزکش :داًشجَیاًی کِ با هماطع لبلی خَد تسَیِ حساب ًکشدُ اًذ هی بایست ابتذا با همطع لبلی تسَیِ حساب ٍ یا
ًسبت بِ دسیافت دفتشچِ الساط الذام ًوایٌذ.

