قابل توجه دانشجویان جدید الورود متقاضی اسکان در خوابگاههای دانشجویی

اطالعیه شماره 2
نحوه پرداخت اجارهبهای خوابگاه و هزینههای متفرقه

الف) پرداخت اجارهبهای خوابگاه
پس از تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق اداره رفاه توسط دانشجویان متقاضی خوابگاه دانشجویی و اعالم
اسامی آنها در سایت معاونت دانشجویی دانشگاه رازی به آدرس الکترونیکی  http://daneshjooee.razi.ac.ir/و کانال تلگرامی
به آدرس  https://t.me/uniraziبر اساس اطالعیه شماره  ،1این دانشجویان الزم است بر اساس این اطالعیه مراحل زیر را به
دقت انجام دهند.

 -1به آدرس الکترونیکی  http://bp.swf.ir/مراجعه نمایید ،در ادامه صفحه زیر باز میشود .لطفاً با مرورگر
فایرفاکس و یا گوگل کروم وارد شوید.
 -2روی قسمت " ورود به پورتال فاز  "2کلیک نمایید.
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 -3اسم کاربری و کلمه عبور شما کد ملی همراه با خط تیره میباشد .مثال 123-987654-0

 -4در صفحه جدید ،کلمه عبور فعلی را تغییر دهید و شماره موبایل خود را وارد نمایید .وارد کردن آدرس ایمیل
اختیاری است.
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 -4به قسمت "پرداخت بدهی از طریق درگاه بانک" مراجعه و گزینه "پرداخت خوابگاه" را انتخاب کنید.

 -5در صفحه جدید ،مبلغ اجارهبها برای هر دو نیمسال اول و دوم سال تحصیلی  97-96به صورت جداگانه
نمایش داده میشود.
توجه :آندسته از دانشجویانی که فقط ترم اول نیاز به استفاده از خوابگاه دانشجویی دارند ،الزم است که
صرف ًا مبلغ اجارهبهای ترم اول را عالمت زده و آن را پرداخت نمایند.
پس از عالمت زدن اجارهبهای خوابگاه برای یک یا دو ترم بر اساس نیاز ،روی گزینه "درگاه بانک تجارت" کلیک
نمایید.
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 -6در صفحه جدید ،روی گزینه "پرداخت با کارت" کلیک نمایید.

 -7سپس صفحه زیر باز میشود ،از طریق کارت بانکی که دارای رمز دوم میباشد ،اجارهبهای خوابگاه را پرداخت و
کد رهگیری دریافت نمایید .الزم است از صفحهای که کد رهگیری در آن نمایش داده میشود ،پرینت گرفته شود.
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ب) پرداخت هزینههای متفرقه
کلیه دانشجویان جدیدالورود که با طی نمودن مراحل باال از طرف حوزه معاونت دانشجویی حائز شرایط اخذ خوابگاه دانشجویی
شناخته شده و ودیعه مسکن برای یک یا دو ترم را پرداخت نمودهاند ،الزم است مبلغ  100000ریال (ده هزار تومان) جهت
هزینههای متفرقه خوابگاه (بدون استرداد وجه) از طریق شعب بانک تجارت به شماره حساب  1812055514به نام حساب
درآمد دانشگاه رازی واریز نموده و فیش بانکی را نزد خود نگه داشته و

در ادامه با در دست داشتن  )1پرینت کد رهگیری و  )2فیش هزینههای متفرقه
خوابگاه جهت اسکان براساس دستور العمل اطالعیه شماره  3عمل نمایند.
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