بسمه تعالی
احتراما پیرو بخشنامه شماره  731/78291مورخ  89/71/28در خصوص مشارکت همکاران دانشگااهی در
اجرای طرح بخشودگی صد در صدی جرائم بدهکاران به صندوق رفاه دانشگوواان متتیگی ا گت در نمگان
اجرای اان طرح نسبت به انوام موارد ذال اقدام نمااید:
 - 1تکمیل اطالعات شخصی دانش آموختگان مراجعه کننده به دانشگاه در فازدو
 - 2ویرایش کد کاربری و رمز عبور از منوی پرتال دانشجویی در سیستم فازدو برای آندسته از دانش آموختگانی که جهت ورود به
پرتال دانشجویی رمز عبور خود را فراموش نموده اند .
 - 3چنانچه دانش آموخته ای در سیستم سجاد و فاز دو دارای دو پرونده مشابه باشد ،می بایست فرم  12در هر دو پرونده الصاا
و درخواست سیستمی ادغام پرونده ارسال گردد.
 - 4ثبت فیشهای واریزی بانک ملی آندسته از دانش آموختگانی که پرداختی ایشان از طریق بانک ملی در سیساتم فااز دو لظاا
نگردیده است.
 - 5راهنمایی و اطالع رسانی دانش آموختگان جهت پرداخت از طریق درگاه اینترنتی به روش ذیل :

نظوه پرداخت از طریق پرتال دانشجویی صندو رفاه دانشجویان(سامانه فاز)2
دانش آموختگان و یا دانشجویانی که دارای دفترچه اقساط بانک تجارت هستند و یا در حال حاضر مشغول به تظصیل می
باشند برای بازپرداخت به شرح ذیل اقدام نمایند:
 - 1ابتدا وارد سایت پرداخت اینترنتی صندو به آدرس زیر شوید
Http://bp.swf.ir
 - 2بعد از ورود به سایت  ،با توجه به نوع دفترچه اقساط  ،سامانه فاز دو را انتخاب نمایید
 - 3پس از ورود به پرتال  ،نام کاربری و کلمه عبور را که در ابتدا شماره ملی با اعمال خط تیره می باشد وارد نمائید.
توجه  ( :چنانچه کلمه عبور شناخته نشد  ،با اداره رفاه دانشجویی دانشگاه تماس گرفته تا رمز عبور به روز رسانی گردد)
- - 4پس از ورود به صفظه پ رتال  ،رمز عبور خود را تغییر دهید تا بتوانید قسمت های مختلف را رویت نمائید.
 - 5در صفظه «خالصه وضعیت» امکان دیدن میزان بدهی در مقاطع تظصیلی مختلف وجود دارد.
 - 6با توجه به نوع پرداخت  ،یکی از آیتم های زیر را انتخاب نمایید:
* پرداخت اقساط
* پرداخت کل بدهی و طرح بخشودگی  1۱۱درصد جریمه

* پرداخت جریمه دیرکرد اقساط
- - 7پس از انتخاب آیتم مورد نظر درگاه بانک را انتخاب نموده و اقدام به پرداخت نمائید .
 - 8در این قسمت دانشجو و یا دانش آموخته با استفاده از کارت بانکی و رمز دوم می تواند به پرداخت اینترنتی اقدام نماید.
 - 8پس از واریز کل بدهی با اداره رفاه دانشجویی دانشگاه مربوطه جهت صدور تسویه حساب تماس حاصل فرمائید.

نظوه پرداخت از طریق پرتال دانشجویی صندو رفاه دانشجویان(سامانه سجاد)
دانش آموختگانی که دارای دفترچه اقساط بانک ملی هستند برای بازپرداخت به شرح ذیل اقدام نمایند:
- 1ابتدا وارد سایت پرداخت اینترنتی صندو به آدرس زیر شوید

Http://bp.swf.ir
-2بعد از ورود به سایت  ،با توجه به نوع دفترچه اقساط  ،سامانه سجاد را انتخاب نمایید
-3در صفظه پ رتال سجاد برای جستجو و پیدا کردن پرونده خود  ،شماره پرونده درج شده برروی دفترچه های سبز رنا

باناک ملای

«بدون احتساب خط تیره و شماره بعد از آن» را وارد نموده و در غیر اینصورت ب ا شماره دانشجویی و یا با نام و نام خانوادگی و شاماره
شناسنامه و نام پدر اقدام به جستجو نمائید.
 -4سپس وارد نوار آبی رن

پرونده شده و اقدام به ثبت مشخصات جهت پرداخت از طریق درگاه اینترنتی نمائید

 -5پس از انتخاب آیتم مورد نظر درگاه بانک را انتخاب کرده و اقدام به پرداخت نمائید.
-6در این قسمت می توانید با استفاده از کارت بانکی و رمز دوم نسبت به پرداخت اینترنتی اقدام نمائید.
 -۷پس از واریز وجه با اداره رفاه دانشجویی دانشگاه مربوطه جهت صدور تسویه حساب تماس حاصل فرمائید.

