هراحل ثبت ًام ٍ ثبت درخَاست ٍام از طریك پَرتال سازهاى صٌذٍق رفاُ

ًىتِ هْن در رابطِ با ًحَُ ٍرٍد بِ ایي پَرتال استفادُ از هرٍرگر فایرفااو

ٍ یاا

ایٌترًت اوسپلَرر هی باضذّ ،وچٌیي ًحَُ ًگارش وذ هلی ٍ ولوِ ػبَر هی بایست
بِ صَرت  ###-######-#اًجام ضَد( .کلمه عبور در ابتدا همان کد ملي با همان فرمت مي باشد)

* ثبت ًام در پَرتال سازهاى صٌذٍق رفاُ *
گام اٍل ٍ :رٍد بِ آدرس پَرتال http://swf.ir
گام دٍم ٍ :رٍد بِ صفحِ اٍل بخص پَرتال داًطجَیی (آدرس هستمین )http://bp.swf.ir :
گام سَم  :اًتخاب گسیٌِ
گام چْارم  :در ا یي بخص وذ هلی خَد را بِ صَرت خَاستِ ضذُ ٍارد ًواییذ ٍ بررٍی جساتجَ
ولیه وٌیذ

گام پٌجن ٍ :رٍد اطالػات خَاستِ ضذُ ٍ رخیرُ وردى آًْا با ولیه بررٍی ولیذ رخیارٍُ( ،رٍد
اطالػات ستارُ دار * الساهی هی باضذ).

* ثبت درخَاست ٍام در پَرتال سازهاى صٌذٍق رفاُ *
گام اٍل ٍ :رٍد بِ آدرس پَرتال http://swf.ir
گام دٍم ٍ :رٍد بِ صفحِ اٍل بخص پَرتال داًطجَیی (آدرس هستمین )http://bp.swf.ir :
گام سَم  :اًتخاب گسیٌِ
گام چْارم ٍ :رٍد اطالػات درخَاست ضذُ برای ٍرٍد بِ پَرتال ،هطابك تصَیر زیر :

گام پٌجن  :درصَرت ایٌىِ اٍلیي ٍرٍد ضوا بِ پَرتال صٌذٍق رفاُ هیباضذ هی بایست اطالػات
هربَط بِ هطخصات هحل سىًَت ٍ ّوچٌیي اطالػات تواس داًطجَ را ًیس تىویل ًواییذ.

گام ضطن  :رفتي بِ بخص درخَاست ٍام از طریك هٌَی باال پَرتال :

گام ّفتن  :اًتخاب ًَع ٍام درخَاستی ( :ضْریِ غیراًتفاػی)

گام ّطتن  :در ایي هرحلِ هیبایست در ابتذا لَاًیي هربَطِ را هطالؼِ ًوَدُ ٍ بارای تاییاذ آى
هطابك تصَیر زیر گسیٌِ ضوارُ  1وِ هربَط بِ تاییذ لَاًیي هیباضذ را اًتخااب ًواییاذ ٍ ساپ
بررسی ًواییذ وِ ضوارُ تلفي ّوراُ ضوا صحیح ٍارد ضذُ است ٍ یا ًیاز باِ اصاالد دارد واِ در
گسیٌِ ضوارُ  2واهال هطخص هیباضذ ٍ در ًْایت برای ثبت درخَاست بررٍی گسیٌِ  3وِ ضااهل
ػبارت ثبت درخَاست هیباضذ ولیه ًواییذ.
گسیٌِ  : 1تاییذ لَاًیي هربَط بِ پرداخت ٍ باز پرداخت ٍام صٌذٍق رفاُ داًطجَیاى
گسیٌِ  : 2تاییذ ضوارُ تواس تلفي ّوراُ
گسیٌِ  : 3ثبت درخَاست ٍام

گام ًْن  :پ

از ثبت درخَاست وادری بِ ضوا ًوایص دادُ هیطَد وِ هبٌی بر ثبت درخَاسات

ٍام ضوا در پَرتال سازهاى صٌذٍق رفاُ هی باضذ

گام دّن  :برای بررسی ٍضؼیت پیگیری ٍام هیتَاًیذ در صفحِ درخَاست ٍام ،بخاص لیسات
درخَاستْای ٍام در اًتظار تاییذ را هَرد بررسی لرار دّیذ

* خالصِ ٍضؼیت داًطجَ *
با ٍرٍد بِ بخص خالصِ ٍضؼیت داًطجَ هیتَاًیذ از فْرست بذّی ٍ ٍضؼیت ٍام ّای
خَد هطلغ ضَیذ

ًىتِ هْن  :پ

از اًجام هراحل فَق ضرٍری است وِ هذارن الزم جْت دریافت ٍام

را بِ ٍاحذ رفاُ ٍ تسْیالت داًطجَیی تحَیل ًواییذ (فْرست هذارن هَرد ًیاز از
طریك سایت هَسسِ در هسیر هٌَ هؼاٍى اداری ٍ هالی > صٌذٍق رفاُ داًطجَیاى
لابل دریافت هیباضذ) ،بذیْی است افرادی وِ هذارن خَد را تحَیل ًذٌّذ ٍام بِ
آًْا تؼلك ًخَاّذ گرفت.

