
 بسمٍ تعالی

 

يیژٌ –از ساماوٍ رزري ایىتروتی اماکه اقامتی  دریافت معرفی وامٍراَىمای 

 کاربران عضً شدٌ

 دستًرالعمل استفادٌ:

  http://bpms.tums.ac.ir/refahiٍرٍد بِ ساهاًِ رسرٍ ایٌتزًتی اهاکي اقاهتی بِ آدرس:  -1

هزاکش "—"خذهات رفاّی"بخص  http://refahi.tums.ac.ir بِ سایت ادارُ رفاُ ٍ تعاٍى بِ آدرس )با هزاجعِ

 تَاًیذ بِ ساهاًِ دستزسی داضتِ باضیذ.( ًیش هی "رسرٍ ایٌتزًتی هزاکش اقاهتی"—"اقاهتی

 رٍد بِ ساهاًِ استفادُ ًوائیذ.جْت ٍ فایز فاکس ٍ یا گَگل کزٍماس هزٍرگز 
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کلیک بز رٍی دکوِ در قسوت هزبَطِ ٍ  )شواسُ شٌاسٌاهِ(ٍ سهض عبَس )کذ هلی( ًام کاسبشیٍارد ًوَدى  -2

 (4ٍ  3)تصاٍیز ٍرٍد.

 تَضیح: بشای ٍسٍد بِ ایي قسوت قبال بایذ هشاحل عضَیت طی شذُ باشذ ٍ فشد عضَ ساهاًِ باشذ.

 

 
 

 

 

 

 

3 

4 



 

ذ اقذام بِ تکویل فزم هعزفی ًاهِ هی تَاًی "لیست ثبت ًام ّا دس ایي دٍسُ" "اقذاهات جاسی"هٌَی اس طزیق  -3

 ٍ پزداخت ّشیٌِ ًوائیذ.

 

 :"لیست ثبت ًام ّا دس ایي دٍسُ"هٌَی  -

بزای ثبت ًام باس ضذُ  ضوااس طزیق هذیز سیستن دستزسی ٍ یا  ذیدر قزعِ کطی بزًذُ ضذُ باضدر صَرتی کِ 

 ًوائیذ.دریافت هعزفی ًاهِ ٍ پزداخت ّشیٌِ  هی تَاًیذ اقذام بِ تکویل فزم هعزفی ًاهِ،؛ اس طزیق ایي هٌَ باضذ

اهکاى تکویل فزم هعزفی ًاهِ، اضافِ ًوَدى هطخصات ّوزاّاى ٍ پزداخت « ًوایص»با استفادُ اس دکوِ 

تَضیح دادُ ضذُ در تصاٍیز بعذی بِ صَرت هزحلِ بِ هزحلِ  هَارد هیسز هی باضذ. الکتزًٍیکی ّشیٌِ ّا

 ًوایص دادُ ضذُ است.

بزای  30/10/44تا  10/44/ 22هطاّذُ هی ًوائیذ؛ دستزسی فزد بزای تاریخ  10تصَیز ضوارُ ّواًطَر کِ در 

ٍی دکوِ ضذُ است. با کلیک بز ر ایجاداستفادُ اس هزکش آهَسش ضوي خذهت ٍ رفاّی هطْذ )ّتل اسپاداًا( 

 د.اّاى ٍ پزداخت ّشیٌِ ّذایت هی ضًَوایص بِ صفحِ ثبت هطخصات ّوز

 

8 

 



 

در ایي فزم، تعذاد ًفزات هجاس جْت ثبت ًام، تاریخ ضزٍع ٍ پایاى سْویِ ٍ جذٍلی جْت ٍارد ًوَدى 

 (11)تصَیز ضوارُ هطخصات ّوزاّاى ٍجَد دارد. 

 
ٍارد ًوائیذ ٍ بز هزبَطِ  قسوت ّایدر ًسبت را  ٍ ًام، ًام خاًَادگی، تاریخ تَلذجْت اضافِ ًوَدى ّوزاّاى 

را تکزار  فزایٌذکلیک ًوائیذ. بِ ّویي تزتیب بزای سایز ّوزاّاى ًیش ایي  "افضٍدى فشد ّوشاُ" دکوِرٍی 

 (12)تصَیز ضوارُ ًوائیذ. 

 

سا دس ایي هشخصات ّوشاّاى 

 قسوت ٍاسد ًوائیذ
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هطخصات ّوزاُ در جذٍل قزار  "افضٍدى فشد ّوشاُ"ّواًطَر کِ هالحظِ هی ًوائیذ با کلیک بز رٍی دکوِ 

 (13)تصَیز ضوارُ .زای افشٍدى سایز ّوزاّاى اقذام ًوائیذهی گیزد. بِ ّویي تزتیب ب

 

 
 

ٍیزاش )هذاد بز رٍی آیکَى  ؛کٌیذ ٍیشایشبخَاّیذ هطخصات ّوزاّاًی کِ اضافِ ًوَدُ ایذ را در صَرتی کِ 

ایي کار با اًجام قزار دارد کلیک ًوائیذ؛  فزد ّوزاُ ّزکِ در سوت چپ جذٍل در کٌار هطخصات  سرد رًگ(

ًوَدُ ٍ در آخز با کلیک بز رٍی  تَاًیذ اقذام بِ ٍیزایص ٍ هی ؛گیزد جذٍل پائیي قزار هی رهطخصات ّوزاُ د

 (14)تصَیز ضوارُ ٍیزایص را ثبت ًوائیذ. "افضٍدى فشد ّوشاُ"دکوِ 

 



 

بز رٍی دکوِ ضزبذر کِ در سوت  ؛ِ ًوَدُ ایذ حذف ًوائیذدر صَرتی کِ بخَاّیذ فزد ّوزاّی را کِ قبال اضاف

 (15)تصَیز ضوارُ چپ جذٍل هطخصات ّوزاّاى قزار دارد کلیک ًوائیذ.

حزف ًْایی "پس اصکلیک ًوَدى بش سٍی دکوِ ضشبذس قشهض سًگ حتوا بش سٍی دکوِ  ًکتِ هْن:

یی اعوال شَد. دس صَستی کِ بش اتا حزف ًْ ؛کلیک ًوائیذ سدکِ دس پائیي صفحِ قشاسدا "ًفشات هاصاد

 سٍی ایي دکوِ کلیک ًٌوائیذ هحاسبات هشبَطِ پس اص حزف ًفش ّوشاُ صَست ًوی پزیشد.

 

 

1 

2 



 
 

  کلیک ًوائیذ. "اتوام ثبت ًام ٍ هحاسبِ ّضیٌِ"بز رٍی دکوِ ّوزاّاى ٍارد ًوَدى هطخصات اس پس 
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بز رٍی دکوِ  ؛داضتیذهجذد ٍ در صَرتی کِ ًیاس بِ ٍیزایص  "هشحلِ بعذ"در صَرت تائیذ بز رٍی دکوِ 

 ًوَدُ ٍ اقذام بِ حذف ٍ اضافِ ًفزات ّوزاُ ًوائیذ.کلیک  "باصگشت"

 
هحاسبات ّشیٌِ اًجام هی ضَد. در ایي هزحلِ ًیش اهکاى باسگطت  "هشحلِ بعذ"پس اس کلیک بز رٍی دکوِ 

ٍ جْت پزداخت بِ  ًوائیذکلیک  "پشداخت الکتشًٍیک"هجذد ٍجَد دارد. در صَرت تائیذ بز رٍی دکوِ 

 درگاُ باًک هلت ّذایت هی خَاّیذ ضذ.

 



(، تاریخ اًقضای کارت ٍ حزٍف cvv2کارت، رهش ایٌتزًتی کارت، ضوارُ ضٌاسائی دٍم ) در ایي قسوت ضوارُ

 تصَیز را ٍارد ًوائیذ. ٍ بز رٍی دکوِ پزداخت کلیک ًوائیذ.

 
 

کلیک ًوائیذ. "تکویل خشیذ"پس اس کلیک بز رٍی دکوِ پزداخت جْت ًْایی ضذى پزداخت بز رٍی دکوِ 

 

 



 هی "ًْایی کشدى ثبت ًام"در صَرتی کِ پزداخت با هَفقیت صَرت گزفتِ باضذ با کلیک بز رٍی دکوِ 

لیست ثبت " -"اقذاهات جاسی"تَاًیذ هعزفی ًاهِ خَد را دریافت ًوائیذ. ّوچٌیي با کلیک بز رٍی هٌَی 

 خَد را دریافت ًوائیذ.هعزفی ًاهِ  "هعشفی ًاهِ"با کلیک بز رٍی دکوِ هی تَاًیذ  "دس ایي دٍسًُام ّا 

 
 

دس صهاى پشداخت الکتشًٍیک ٍ ٍسٍد بِ صفحِ باًک جْت پشداخت بِ ّیچ عٌَاى اص کلیذ تَضیح: 

ٍ یا استباط  سیستن ٌّگ کشدبِ ّش دلیلی  قبل اص پشداخت، باصگشت استفادُ ًٌوائیذ ٍ دس صَستی کِ

س کٌیذ تا بِ ٌذیذ ٍ هجذدا ٍاسد سیستن کاسبشی خَد شَیذ ٍ هشاحل سا تکشابشقشاس ًشذ. صفحِ سا بب

  صفحِ باًک بشسیذ ٍ اطالعات سا ٍاسد ًوائیذ.

  ؛ بِ ًگشدیذٍلی فشم هعشفی ًاهِ بشای شوا صادس  شذدس صَستی کِ اص حساب شوا پَل کسش

تا  42حذاکثش بِ دسستی اًجام ًشذُ است ٍ ّضیٌِ ظشفایي هعٌی است کِ فشایٌذ پشداخت 

ساعت آیٌذُ اص طشف باًک بِ حساب شوا ٍاسیض خَاّذ شذ ٍ شوا هجذد هی تَاًیذ با  24

 طی هشاحل رکش شذُ اقذام بِ پشداخت ّضیٌِ ًوائیذ. 

 

 

 

 

 

 


