
 

 
 

 

دستورالعمل ابالغی صندوق رفاه دانشجویان وزارت پیرو  ؛رساندمیساکن در سراهای دانشجویی ویان محترم جبه اطالع دانش

  ، سرای دانشجوییبهاء اجاره امکان پرداخت ،و فناوریعلوم، تحقیقات 

 :نمایند توجه ذیلبه نکات بایست دانشجویان میلذا فراهم شده است. 

 پذیر خواهد بود.نتی، امکانهمراه رمز اینترهای بانکی عضو شبکه شتاب بهکارتوسیله کلیه هب بهاءاجاره پرداخت -1

اند، الزم است با مراجعه به سامانه دانشجویانی که تاکنون در سامانه صندوق رفاه وزارت علوم پرونده تشکیل ندادهدسته از آن -2

bp.swf.ir د.اقدام نماین ضوری به مدیریت امور دانشجویی )واحد رفاه و تسهیالت(، نسبت به تشکیل پروندهیا مراجعه ح  

:توجه

 :توجه

:توجه

را  پرداخت الکترونیکی - قسمت مالیتوانند از (، میrpuya.birjand.ac.iدانشجویان ضمن مراجعه به سامانه پویا ) -3

، از قسمت مورد پرداخت الکترونیکی، گزینه خوابگاه انتخاب و با توجه به نوع خوابگاه در نیمسال جاری 

ساکن در تمامی  المللضمناً کلیه دانشجویان بین د.ننمای پرداخترا نیمسال جاری  ، هزینهبهاء خوابگاه ملکیاستیجاری یا اجاره

  را انتخاب نمایند. استیجاریخوابگاه  نوع ،بهاءدر زمان پرداخت اجارهمیبایست ، هاخوابگاه

 د. یاقدام نمای بهاء صرفاً از طریق رایانه و با استفاده از جهت پرداخت اجاره :1تذکر       

های بیشتر به مدیریت امور توانید جهت بررسیبهاء، میدرصورت مشاهده هرگونه مغایرت احتمالی در هزینه اجاره :2تذکر       

 د.مراجعه نماییها حد امور خوابگاهوا –دانشجویی 
 

بهاء نیمسال های الکترونیکی، از پرداخت مبلغ اجارهلیست پرداخت –توانید از قسمت مالی بهاء میپس از پرداخت مبلغ اجاره -4

 جاری اطمینان حاصل فرمایید.

 

صندوق رفاه دانشجویان چنانچه دانشجویان، بدهی  22/09/1396مورخ  14932/130براساس بخشنامه شماره 

خوابگاهی خود را تا پایان نیمسال تحصیلی پرداخت ننمایند عالوه بر حذف تخفیف پرداخت نقدی، مشمول جریمه 

  .دیرکرد خواهند شد

  

 

 

 2از  1صفحه 



 

 

 

 

 

 

 
 الف( مجموعه سرای دانشجویی برادران

 نام خوابگاه
نوع 

 خوابگاه

سطح 

 خوابگاه

ظرفیت 

 اتاق

بهاء دانشجویان روزانه ارهاج

 )ریال(

 دومنوبتاجاره بهاء دانشجویان 

 )ریال( 

 000/110/7 000/725/4 نفره 6 3سطح  ملکی 1سرو 

 000/110/7 000/725/4 نفره 6 3سطح  ملکی 2سرو 

 000/100/8 000/400/5 نفره 4 3سطح  استیجاری 3سرو 

 000/775/8 000/850/5 نفره 4 1سطح  ملکی 4سرو 

 000/100/8 000/400/5 نفره 4 3سطح  ملکی 1گلستان 

 000/100/8 000/400/5 نفره 4 3سطح  ملکی 2گلستان 

 000/400/5 000/600/3 نفره 8 4سطح  ملکی ابوذر

 

 
 ( مجموعه سرای دانشجویی خواهرانب

نام 

 خوابگاه

نوع 

 خوابگاه

سطح 

 خوابگاه

ظرفیت 

 اتاق

دانشجویان روزانه بهاء ارهاج

 )ریال(

 دومنوبتاجاره بهاء دانشجویان 

 )ریال(

 1 صدف
 ملکی

 3سطح 
 000/100/8 000/400/5 نفره 4

 000/110/7 000/725/4 نفره 6

 000/300/6 000/185/4 نفره 6 4سطح  ملکی 2 صدف

 000/100/8 000/400/5 نفره 4 3سطح  ملکی 3 صدف

 000/100/8 000/400/5 نفره 4 3سطح  استیجاری 4 صدف

سردار 

 سلیمانی
 000/775/8 000/850/5 نفره 4 2سطح  استیجاری

 4سطح  ملکی توحید
 000/200/7 000/815/4 نفره 4

 000/300/6 000/185/4 نفره 6

 000/100/8 000/400/5 نفره 4 3سطح  استیجاری امیر
 

 

 معاونت دانشجویی

 مدیریت دانشجویی

 هاواحد امور خوابگاه
 2از  2صفحه  01/09/1401رسانی:تاریخ اطالع


