
 

 

 دانشگاه صنعتی اصفهان

1400-1401 اداره رفاه دانشجویی  

 

 مقدمه 

های دانشجویان مستعد و کم بضاعت، فراهم نمودن بسترها و زمینه یهای تحصیلی و معیشتدر جهت تأمین بخشی از کمک هزینه اداره رفاه دانشجویان

با کمک این  توانند یم انیدانشجوو  مادی دانشجویان ایجاد شده استهای مناسب برای رشد وتعالی هرچه بیشتر استعدادهای تحصیلی و رفع دغدغه 

یلی، مدیریت ارائه تسهیالت رفاهی به دانشجویان در قالب وام های تحص .ندینما افتیدر التیوام و تسه انیازامکانات صندوق رفاه دانشجو با استفاده اداره و

ضروری قهرمان ورزشی، ضروری موارد خاص، ودیعه مسکن متأهلی، مسکن، حوادث غیر  ممتاز و نمونه، ضروری دانشجویان مبتکر، ضروری، تحصیلی

برای دانشجویان  مترقبه )نظیر زلزله، سیل، طوفان و ...(، وام های مخصوص دانشجویان دکتری مانند وام تحصیلی ویژه دکتری، وام ضروری ویژه دکتری

سالمت دانشجویان  بیمه رت انعقاد قرارداد(، بیمه حوادث،ن تسهیالت بیمه تکمیل درمان )در صوروزانه و وام شهریه برای دانشجویان نوبت دوم، همچنی

هماهنگی در برگزاری بازار روز دانشجویی، صدور دفترچه اقساط برای بدهکاران به صندوق کار دانشجویی، قرض الحسنه امام علی )ع(، بورسیه خارجی، 

به صورت جامع تر اداره رفاه دانشجویان  های فعالیت بر عهده اداره رفاه دانشجویان در حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه می باشد. رفاه دانشجویان و ...

 شامل موارد ذیل می باشد:
 

 خدمات و ارائه تسهیالتانواع معرفی 

 

وام های دانشجویی -الف  

متأهل می باشد. دانشجویان در هر نیمسال یک بار می توانند از این وام بهره ببرند. به دانشجویان این وام ویژه تمامی دانشجویان روزانه و  وام تحصیلی:-1

ام های متأهل حداکثر مبلغ و دانشجویان مجرد حداقل مبلغ تعلق می گیرد. دانشجویان شاغل به تحصیل در مقطع دکتری صرفاً می توانند از یکی از و

ند. برای دانشجویان برتر، نمونه کشوری و استعداد های درخشان، با احتساب شرط معدل و ارائه مستندات، مبلغ وام تحصیلی یا ویژه دکتری استفاده نمای

مهلت  درصد قابل افزایش است. 50درصد قابل افزایش است. در راستای حمایت از دانشجویان توان خواه، با ارائه مستندات پزشکی، مبلغ وام تا  50تا 

 نیمسال تحصیلی می باشد. 4نیمسال و در دوره کارشناسی ارشد حداکثر  8استفاده از این وام ها در دوره های کارشناسی و دکتری حداکثر 

 دانشجویان وزارت علومخطاب به صندوق رفاه حتما باید )تعهدنامه محضری، گواهی کسر اقساط ضامنموارد مورد نیاز برای دریافت این نوع وام: 

 آخرین حکم کارگزینی(، ارائه سند تأهل )برای دانشجویان متأهل(، حکم کارگزینی ضامن )در صورت بازنشستگی ضامن (باشدتحقیقات وفناوری 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گواهی کسر 

 اقساط ضامن 

 

تعهدنامه 

 محضری

ارائه سند تأهل        

()برای دانشجویان متأهل  

     حکم کارگزینی ضامن          
ضامن )در صورت بازنشستگی 

 آخرین حکم کارگزینی(

 

موارد مورد 

 نیاز
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موارد مورد نیاز

تعهدنامه 
محضری

گواهی کسر اقساط ضامن

نامه رسمی سرپرستی فرزند 
برای دانشجویان زنی )از دادگاه 

که همسرشان را به دلیل فوت یا 
(متارکه از دست داده اند

استعالم 
وضعیت تأهل 

دانشجو از ثبت 
احوال

اجاره نامه دارای کد رهیگیری 
ل اجاره نامه بایست در مح)معتبر 

(دتحصیل یا زندگی دانشجو باش

حکم کارگزینی ضامن                  
ین اگر ضامن بازنشسته است، آخر)

(حکم کارگزینی

 

به در طول هر مقطع یک بار این وام   در همه مقاطع تحصیلی می باشد. این وام ویژه دانشجویان روزانه متأهل و فاقد خوابگاه وام ودیعه مسکن:-2

در صورتی که زوجین دانشجو باشند، این وام تنها به یکی از آن ها تعلق  .در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو پرداخت نمی گردد و داده می شوددانشجو 

 .مبلغ وام بسته به شهر محل تنظیم اجاره نامه و مصوبات هیئت امناء صندوق متغیر است.. می گیرد

صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم خطاب به  که حتما باید  ری، گواهی کسر اقساط ضامنتعهدنامه محضموارد مورد نیاز برای دریافت این نوع وام: 

، استعالم وضعیت تأهل دانشجو از ثبت احوال، حکم کارگزینی ضامن )در صورت بازنشستگی ضامن آخرین حکم کارگزینی(، باشد  تحقیقات وفناوری

 انیدانشجو یفرزند از دادگاه )برا یسرپرست ینامه رسم، دانشجو باشد( یزندگ ای لیدر محل تحص ستیمعتبر )اجاره نامه با یریگیکد ره یاجاره نامه دارا

 متارکه از دست داده اند( ایفوت  لیکه همسرشان را به دل یزن

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 یمتقاض انو دانشجوی باشد یم یلیروزانه و شبانه در همه مقاطع تحص لیشاغل به تحص انیدانشجو یتمام ژهیوام و نیاوام صندوق امام علی )ع(: -3

وام از منابع صندوق  ند. ایشو یوام شروع م افتیماه پس از در کی یه این وامتسو. ندیوام اقدام فرما نیا افتینسبت به در یلیهر ترم تحص یتوانند برا یم

 .گردد یپرداخت نم انیآخر دانشجو یلیشده و در ترم تحص نی)ع( تأم یقرض الحسنه امام عل

 آن ها ییکارت دانشجو یضامن ها و اصل و کپ حضوری، متقاض ییشناسنامه و کارت دانشجوموارد مورد نیاز برای دریافت این نوع وام: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ازیموارد مورد ن  
شناسنامه و کارت 

 دانشجویی متقاضی

 

حضور ضامن ها و 

اصل و کپی کار 

 دانشجویی آنها
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حکم کارگزینی ضامن
در صورت بازنشسته بودن )

ضامن، آخرین حکم 
(کارگزینی

گواهی کسر 
اقساط ضامن

تعهدنامه 
محضری

اعالم فعالیت تمام وقت بودن دانشجو در
با تأیید گروه آموزشی و معاون )امور آموزشی 

(دانشجویی دانشگاه

 

ویژه دانشجویان نوبت دوم در همه مقاطع تحصیلی بوده و به شماره حساب دانشگاه بابت تأمین بخشی از  این واموام شهریه از منابع صندوق: -4

الکترونیکی )مجازی( بدهی شهریه دانشجو واریز می شود. پرداخت این وام به دانشجویان شهریه پرداز تحصیالت تکمیلی انتقالی از خارج به داخل کشور، 

نه های و شاغل در صورت وجود اعتبار مازاد امکان پذیر است. این وام به دانشجویانی که بر مبنای قوانین کشوری از پرداخت تمام یا بخشی از هزی

 تحصیلی معاف هستند، تعلق نمی گیرد.

خطاب به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم حتما  ) ط ضامنتعهدنامه محضری، گواهی کسر اقساموارد مورد نیاز برای دریافت این نوع وام: 

  ، حکم کارگزینی ضامن )در صورت بازنشستگی ضامن آخرین حکم کارگزینی(باشد( تحقیقات وفناوری 

 

 موارد مورد نیاز:                   

 

 

ماه  6هر و  کرده اند یسپر تیبوده که امتحان جامع را با موفق یروزانه در مقطع دکتر انیدانشجو ژهیوام و نیا: از منابع صندوق یدکتر ژهیوام و -5

در امتحان جامع،  تیپس از موفق لیشاغل به تحص انیدانشجوو  باشد یم یلیتحص مسالین 8وام حداکثر  نیمدت استفاده از ا. گردد یبار پرداخت م کی

 دییخود در خارج از کشور با تأ یفرصت مطالعات یط طیواجد شرا انیدانشجو. رندیبهره بگ یدکتر ژهیو ای یلیتحص یاز وام ها یکیتوانند از  یصرفاً م

 .وام خواهند شد افتیمشمول در ل،یدانشگاه محل تحص یاستاد راهنما و معاون پژوهش

حتما باید  خطاب به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم ) تعهدنامه محضری، گواهی کسر اقساط ضامن،موارد مورد نیاز برای دریافت این نوع وام: 

تمام وقت بودن دانشجو در امور  تیاعالم فعال حکم کارگزینی ضامن )در صورت بازنشستگی ضامن آخرین حکم کارگزینی(، (؛تحقیقات وفناوری باشد

 دانشگاه( ییدانشجو تو معاون یگروه آموزش دیی)با تأ یآموزش

 موارد مورد نیاز:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعهدنامه محضری ●

 گواهی کسر اقساط از ضامن ●  

 ضامن ینیحکم کارگز ●     

 (ینیحکم کارگز نیبودن ضامن، آخر )در صورت بازنشسته     
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انواع وام های 
ضروری

حوادث و 
بالیای طبیعی

دانشجویان 
برتر و نمونه 

کشوری

دانشجویان 
قهرمان ورزشی

دانشجویان 
توان خواه

ازدواج

رویداد های 
موارد خاص

 

 ان، دانشجوینوع 4حداکثر از می توانند  یکارشناس انی بوده و دانشجویلیروزانه در همه مقاطع تحص انیدانشجو یتمام ژهیواین وام وام های ضروری: -6

در طول  یضرور های وام انواع از کدام . هردر مقطع خود بهره ببرند ینوع وام ضرور 4حداکثر از  یدکتر انو دانشجوی نوع 2ارشد حداکثر از  یکارشناس

این  .استفاده کنند یضرور یاز انواع وام ها یکیتنها از  یلیتحص مسالیتوانند در هر ن یم ان. دانشجویبار قابل استفاده است کیتنها  یلیهر مقطع تحص

و  ازدواج، وام توان خواه انیدانشجوی، وام قهرمان ورزش انیدانشجوی، وام برتر و نمونه کشور انیدانشجوی، وام عیطب یایحوادث و بالوام ها به انواع وام 

 تقسیم می شود. موارد خاص یها دادیرووام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بار در طول تمام مقاطع  کیتنها  آناستفاده از د، باش یم یلیروزانه در همه مقاطع تحص انیدانشجو یتمام ژهیوام و نیا  وام ضروری ازدواج:-1-6

 .شود یوام م این افتیاز آن ها مشمول در یکیدانشجو باشند، فقط  نیاگر زوج. باشد یم ریعقد امکان پذ خیماه پس از تار 18و حداکثر تا  یلیتحص

حتما باید  خطاب به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم  )تعهدنامه محضری، گواهی کسر اقساط ضامن،موارد مورد نیاز برای دریافت این نوع وام: 

از ماه پس  18سند ازدواج )اعتبار حداکثر  یکپ حکم کارگزینی ضامن )در صورت بازنشستگی ضامن آخرین حکم کارگزینی(، (تحقیقات وفناوری باشد

 نیزوج یشناسنامه و کارت مل یعقد(، کپ

   

 موارد مورد نیاز   

 

 

 

 

 

 

 

)اعتبار حداکثر  کپی سند ازدواج

، کپی ماه پس از عقد( 18

 شناسنامه و کارت ملی زوجین

 تعهدنامه محضری

گواهی کسر 

 اقساط ضامن

  ضامن ینیحکم کارگز

 نیدر صورت بازنشسته بودن ضامن، آخر)

ی(نیحکم کارگز  
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تعهدنامه محضری

گواهی کسر اقساط ضامن

در صورت بازنشسته بودن ضامن، آخرین )حکم کارگزینی ضامن
(حکم کارگزینی

معرفی نامه از فرمانداری یا استانداری محل سکونت 
حادثه دیده

 

 جهت مستندات ارائه د. مهلتباش یم یلیروزانه در همه مقاطع تحص انیدانشجو یتمام ژهیوام و نیا ضروری حوادث و بالیای طبیعی:وام -2-6

که محل سکونت آن ها در زمان وقوع  ردیگ یتعلق م یلیشاغل به تحص انیوام به دانشجو ن. ایباشد یم دادیماه پس از وقوع رو 9وام، حداکثر  افتدری

 .دچار خسارت شده باشد یعیطب یایحوادث و بال

)حتما باید  خطاب به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم کسر اقساط ضامن یگواه ،یتعهدنامه محضرنوع وام:  نیا افتیدر یبرا ازیموارد مورد ن

محل  یاستاندار ای ینامه از فرماندار ی(، معرفینیحکم کارگز نیضامن آخر یضامن )در صورت بازنشستگ ینی، حکم کارگزتحقیقات وفناوری باشد(

 دهیسکونت حادثه د

 

 

 

 

    

    

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                        

مختص رتبه  و باشد یم یلیروزانه در همه مقاطع تحص انیدانشجو یتمام ژهیوام و نیا :یبرتر، مبتکر و نمونه کشور انیدانشجووام ضروری -3-6

دانش  یعلم یها ادیالمپ قیاز طر یاول تا سوم مقطع کارشناس یشدگان رتبه ها رفتهیپذ ،یپنج گانه آزمون سراسر یاز گروه ها یکشور 500تا  1 یها

 و وزارت علوم دییمورد تأ یجشنواره ها ریسا ی،جوان خوارزم یاول تا سوم جشنواره ها دگانیسازمان سنجش(، برگز هیدییو تأ ی)با معرف یآموز

 یپژوهش درخشان و معاونت یدفتر استعداد ها دییکه با تأ یمبتکر انیوزارت علوم و دانشجو انیمنتخب توسط امور دانشجو ینمونه کشور انیدانشجو

ماه پس  6حداکثر تا  یبرتر، مبتکر و نمونه کشور انیدانشجو ژهیوام و افتیدر برای مستندات ارائه . مهلتاکتشاف شده باشند ایدانشگاه موفق به اختراع 

 .باشد یدانشجو قابل قبول م لیمدارک و صرفًا در دوره تحص افتیاز در

)حتما باید  خطاب به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم کسر اقساط ضامن، یگواه ،یتعهدنامه محضرنوع وام:  نیا افتیدر یبرا ازیموارد مورد ن

سازمان سنجش آموزش  هیدیینامه و تأ یمعرف (،ینیحکم کارگز نیضامن آخر یضامن )در صورت بازنشستگ ینیحکم کارگز تحقیقات وفناوری باشد(

 دانشگاه )مطابق هر کدام از موراد ذکر شده( یدرخشان و معاونت پژوهش یکشور، وزارت علوم، دفتر استعداد ها

 موارد مورد نیاز:  

 

 

 

 

 

 
 موارد مورد نیاز

تعهدنامه محضری

گواهی کسر اقساط ضامن

(صورت بازنشسته بودن ضامن، آخرین حکم کارگزینیدر )حکم کارگزینی ضامن

معرفی نامه و تأییدیه سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم، دفتر استعداد 
(مطابق هر کدام از موراد ذکر شده)های درخشان و معاونت پژوهشی دانشگاه 
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 ی(و حرکت ینا شنوا، کم شنوا و معلول جسم نا،یکم ب نا،ینا ب) توان خواه انیدانشجو یتمام ژهیوام و نیا وام ضروری دانشجویان توان خواه:-4-6

ماه  9توان خواه حداکثر تا  انیوام دانشجو افتیجهت در یمهلت ارائه مستندات پزشکد. باش یم یلینوبت روزانه در همه مقاطع تحص لیشاغل به تحص

 .باشد یم دادیپس از وقوع رو

 نیضامن آخر یضامن )در صورت بازنشستگ ینیکسر اقساط ضامن، حکم کارگز یگواه ،یتعهدنامه محضرنوع وام:  نیا افتیدر یبرا ازیموارد مورد ن

 دانشگاه( ییمعاونت دانشجو دیی)با تأ یستیسازمان بهز ایپزشک متخصص  یگواه (،ینیحکم کارگز

 

 

 

 

 

 

توانند در هر  یم انیدانشجود و باش یم یلیروزانه در همه مقاطع تحص انیدانشجو یتمام ژهیوام و نیا :موارد خاص یها دادیرووام ضروری  -5-6

 یدر خصوص دانشجو. باشد یبار مجاز م کیصرفاً  یلیدر طول هر مقطع تحص دادیاستفاده از هر رو. استفاده کنند دادیرو کیصرفاً از  یلیتحص مسالین

 یبرا یو پزشک یاسناد مالاعتبار و مهلت ارائه مستندات،  .گردد یوام م نیا افتیاز آن ها مشمول در یکیدانشجو باشد، فقط  زیکه همسرش ن یمتأهل

 .باشد یدانشجو قابل قبول م لیو صرفاً در دوره تحص دادیماه پس از وقوع رو 9موارد خاص، حداکثر تا  یها دادیوام رو افتیدر

 انیدانشجو، در سوانح و تصادفات دهیحادثه د انیدانشجو، فرزند دانشجو ایفوت پدر،مادر،همسر ، تولد فرزند دانشجوانواع رویداد های موارد خاص: 

 صندوق سیرئ صیموارد مشابه به تشخ رو سای از اعضاء تحت تکفل دانشجو یکی نهیخاص و پرهز یماریب، نهیخاص و پرهز یها یماریمبتال به ب

حتما باید  خطاب به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم  )کسر اقساط ضامن یگواه ،یتعهدنامه محضرنوع وام:  نیا افتیدر یبرا ازیموارد مورد ن

تولد )تولد  یگواه، فوت )فوت بستگان( گواهی (،ینیحکم کارگز نیضامن آخر یضامن )در صورت بازنشستگ ینیحکم کارگز (،تحقیقات وفناوری باشد

 پزشک معتمد دانشگاه هیدییو فرم تأ یدرمان یها نههزی ، فاکتورفرزند(

 

موارد 
مورد نیاز

نامهتعهد
محضری

فاکتور هزینه 
های درمانی و 

فرم تأییدیه 
پزشک معتمد

گواهی
تولد)تولد

(فرزندان
گواهی 

فوت )فوت
(بستگان

حکم کارگزینی 
ضامن

گواهی کسر 
اقساط ضامن

گواهی پزشک 
متخصص یا 

سازمان بهزیستی 
با تأیید معاونت )

(دانشجویی دانشگاه

حکم کارگزینی 
در صورت )ضامن 

بازنشسته بودن 
ضامن، آخرین حکم 

(کارگزینی

گواهی کسر 
اقساط ضامن

تعهدنامه محضری
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حکم کارگزینی 
در صورت )ضامن 

بازنشسته بودن 
ضامن، حکم 

(کارگزینی

تأییدیه اداره کل 
تربیت بدنی 

وزارت علوم یا 
وزارت ورزش و 

جوانان

گواهی کسر 
اقساط ضامن

تعهدنامه 
محضری

 

 

 رفاهی به دانشجویان قهرمان ورزشیتسهیالت -ب

  باشد یروزانه مدر نوبت  یلیدر همه مقاطع تحصقهرمان ورزشی شاغل به تحصیل  انیدانشجو یتمام ژهیوام و نیا   

  ماه پس از دریافت مدرک قهرمانی می باشد 6مهلت ارائه مستندات جهت دریافت این وام، حداکثر تا  

نفرات اول تا سوم )تیمی و انفرادی( المپیاد های ورزشی و مسابقات قهرمانی دانشگاه های کشور، مسابقات بین المللی و  

به ارائه تأییدیه اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم یا وزارت ورزش و جهانی و همچنین دانشجویان عضو تیم های ملی کشور منوط 

 مند شوند جوانان می توانند از این وام بهره

 موارد مورد نیاز                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 کار دانشجویی -پ 

نیستند یا از مؤسسه ای کمک مالی دریافت نمی دارند، می آن دسته از دانشجویانی که جهت کسب درآمد، نیاز به کار دانشجویی دارند و شاغل به کار 

مومی دانشگاه توانند به دانشکده ها، کتابخانه مرکزی، بسیج دانشجویی، جهاد دانشگاهی، مدیریت فرهنگی و فوق برنامه، حوزه معاونت دانشجویی، روابط ع

دانشجویی انجام دهند. همچنین دانشجویان می توانند جهت پوشش بیمه  و اداره آموزش مراجعه و در صورت نیاز واحد های مذکور، طبق شرایط، کار

 خدمات درمانی به اداره رفاه دانشجویان مراجعه نمایند.

 

 

 بیمه حوادث -ت

دانشگاه( حادثه تمامی دانشجویان در طول دوره تحصیل خود تحت پوشش بیمه حوادث می باشند. لذا در صورتی که برای دانشجویی )داخل یا خارج از 

 ، الزم است وی ظرف مدت کمتر از یک ماه با ارائه گزارش حادثه و مدارک مربوط به هزینه های انجام شده به اداره رفاه دانشجویان مراجعهای پیش بیاید

به اداره رفاه دانشجویان ارائه گردد  الزم به ذکر است، گزارشی که پس از گذشت یک ماه از وقوع حادثه نموده تا نسبت به پرداخت هزینه ها اقدام گردد.

 فاقد اعتبار بوده و از طرف شرکت بیمه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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 اداره رفاه دانشجویانبا کارکنان آشنایی  

 

مسئولیت مدیریت، نظارت و هماهنگی بین قسمت های مختلف اداره، نظارت بر روند وام دهی قرض الحسنه مدیریت اداره رفاه و خدمات دانشجویی: 

...، همچنین هماهنگی بین اداره امام علی )ع(، هماهنگی و ارتباط مستقیم با صندوق رفاه دانشجویان جهت امور وام، تسویه حساب، قرارداد های بیمه و 

تکمیل و قسمت های مختلف دانشگاه در اموری مانند کار دانشجویی، بیمه حوادث دانشجویان و ...، نظارت بر حسن انجام قرارداد های بیمه حوادث، 

 را عهده دار می باشد. و غیره درمان و بیمه سالمت دانشجویان بورسیه خارجی

مکاتبات اداری با قسمت های مختلف دانشگاه و مکاتبات با صندوق رفاه دانشجویان، بایگانی مدارک مربوط به وام های کلیه امور بیمه دانشجویی: 

، کلیه امور مرتبط با بیمه گری همچون تحویل مدارک از دانشجویان، ثبت نام انواع بیمه )بیمه حوادث، دانشجویی و پرونده دانشجویان فارغ التحصیل

و بیمه سالمت برای دانشجویان بورسیه خارجی( و پیگیری مطالبات از شرکت های بیمه ای طرف قرارداد از جمله مسئولیت های  بیمه تکمیل درمان

 این بخش می باشد.

رفاه تهیه اطالعیه های مربوط به ثبت نام انواع وام های دانشجویی طبق برنامه اعالم شده از طرف صندوق : ییصندوق رفاه دانشجو یامور وام ها

تحویل مدارک  دانشجویان، راهنمایی دانشجویان جهت ثبت نام وام و پاسخگویی به انواع سواالت مربوط به پورتال دانشجویی، توضیح درباره انواع وام ها،

نوبت دوم( و پیگیری آن  )برای کلیه مقاطع، روزانه و صندوق رفاه 2وام ها، اسکن و بارگیری مدارک، ثبت کلیه وام های دانشجویی در سیستم جامع فاز 

 تا مرحله واریز از طرف آن صندوق به حساب دانشجویان بر عهده این بخش می باشد.

کلیه مراحل اطالع رسانی، برنامه ریزی، ثبت نام، مکاتبه با امور مالی جهت واریز وام قرض الحسنه، پیگیری مراحل  امور قرض الحسنه امام علی )ع(:

الزم به ذکر است که قرض  حساب دانشجو، امور مربوط به بازپرداخت و تسویه حساب دانشجو بر عهده این بخش می باشد.بانکی تا مرحله واریز به 

و با ضمانت دو نفر الحسنه امام علی )ع( یک قرض الحسنه داخلی در دانشگاه بوده که بودجه اولیه آن توسط خیرین جهت ارائه وام به دانشجویان تهیه 

بایستی  قرض الحسنه امام علی )ع(وام  بازپرداخت این وام در اقساط ده ماهه و یک ماه پس از واریز وام آغاز می گردد. پرداخت می باشد.دانشجو قابل 

 تا هنگام تسویه حساب نهایی دانشجو تسویه گردد.

نشجویی که دانشجو از طریق صندوق رفاه دریافت امور مربوط به صدور دفترچه اقساط و بازپرداخت انواع وام های دا امور تسویه حساب دانشجویی:

کلیه وام هایی که دانشجو در طی دوران تحصیل خود و با ارائه تعهدنامه محضری  یه حساب نهایی بر عهده این بخش می باشد.تا مرحله تسو نموده است

درصد قابل تقسیط می باشد. دانشجویانی  10و پس از اخذ  از صندوق رفاه دریافت می دارد )به جز وام ودیعه مسکن متأهلی(، هنگام فراغت از تحصیل

فاه که به هر دلیل )انصراف، اخراج، ترک تحصیل و ...( موفق به فارغ التحصیلی نمی شوند می بایست کل بدهی خود را به صورت یکجا به صندوق ر

ماه جهت اقدام به تقسیط بدهی خود فرصت دارند، در  8تان، به مدت دانشجویان از تاریخ فراغت از تحصیل مندرج در سامانه گلس دانشجویان بازگردانند.

همچنین دانشجویانی که بالفاصله در مقاطع تحصیلی باالتر مشغول به تحصیل می شوند، با ارائه دفترچه  غیر این صورت بدهی ایشان تقسیط نخواهد شد.

 مقطع باالتر به تعویق خواهد افتاد. اقساط مقطع قبلی به مقطع جدید، اقساط ایشان به مدت ترم های مجاز

 

 

 

 

8 



 

 (3391ی مورد نیاز)با پیش شماره لشماره تلفن های داخ

 اسشماره تم سمت سازمانی مخاطب

 2427 ییدانشجو رئیس اداره رفاه امیرحسین صادقی

 محسن نصر اصفهانی

 منور جهانگیری

کارشناس امور فارغ التحصیالن و صدور دفترچه 

 اقساط

2433-2412 

 2525 یانصندوق رفاه دانشجو یکارشناس امور وام ها یاشرف مقصود

)ع( و  یامور قرض الحسنه امام عل مسئول دفتر، زهرا قناعتی

 ییدانشجو مهیامور بمتصدی 

2251 
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