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با سالم و عرض خیرمقدمبا سالم و عرض خیرمقدم

جناب آقاي دکتر قنبري عدیوي
قائم مقام محترم رئیس صندوق رفاه دانشجویان

جناب آقاي یزدان مهر
مدیر محترم حوزه ریاست صندوق رفاه دانشجویان



اداره رفاه دانشجویی  اداره رفاه دانشجویی  

مدیر اداره رفاه ومدیر اداره رفاه و
نفر کارشناس 2



)97سال (فعالیت هاي صورت گرفته در اداره رفاه 

  

  

)97سال (فعالیت هاي صورت گرفته در اداره رفاه 

التحصیل فارغ دانشجویان براي اقساط دفترچه 243 صدور -1
تحصیل از انصراف دانشجویان بدهی وصول -2
  فارغ بدهی وصول پیگیري کمپین طرح در مشارکت -3

.97/7/2 لغایت 95/5/17 تاریخ از التحصیالن
 آموخته دانش براي قطعی حساب تسویه صدور درخواست -4

اند نموده تسویه صندوق با را خود بدهی که هایی
  آموختگان دانش معوق مطالبات وصول طرح در فعال مشارکت-5
ریال 1،224،586،293 مبلغ وصول و
 بخش در رفاه صندوق کارشناسان با منظم ارتباط و همراهی -6

دوم فاز افزاري نرم



وضعیت پرداخت مبلغ لیست به ریال تعداد دانشجو نوع تسهیالت
پرداخت شده 2،257،245،000 489 وام تحصیلی

"        " 1،126،000،000 127 شهریه شبانه
"        " 378،000،000 62 ضروري روزانه
"        " 650،000،000 17 ودیعه مسکن
"        " 420،000،000 21 وام ازدواج
"        " 120،000،000 20 بنیاد علوي
"        " 1،176،000،000 56 )بانک توسعه تعاون(وام ویژه دکتري
"        " 792،000،000 44 )صندوق رفاه(وام ویژه دکتري
"        " 90،000،000 3 )ضروري(وام ویژه دکتري
"        " 53،000،000 6 وام زیارت عتبات
"        " 14،000،000 1 موارد خاص
"        " 396،450،000 82 وام تحصیلی

ریال جمع کل     7،472،695،000

 1397گزارش پرداخت تسهیالت دانشجویی  از ابتداي مهر ماه 
دانشگاه ایالم

 1397گزارش پرداخت تسهیالت دانشجویی  از ابتداي مهر ماه 
دانشگاه ایالم



 1397گزارش پرداخت تسهیالت دانشجویی  از ابتداي بهمن ماه 
دانشگاه ایالم

 1397گزارش پرداخت تسهیالت دانشجویی  از ابتداي بهمن ماه 
دانشگاه ایالم

وضعیت پرداخت مبلغ لیست به ریال تعداد دانشجو نوع تسهیالت
پرداخت شده 1،828،250،000 357 وام تحصیلی

"        " 1،080،000،000 116 شهریه شبانه
"        " 368،000،000 61 ضروري روزانه
"        " 180،000،000 3 ودیعه مسکن
"        " 340،000،000 17 وام ازدواج
"        " 609،000،000 29 )بانک توسعه تعاون(وام ویژه دکتري
"        " 810،000،000 45 )صندوق رفاه(وام ویژه دکتري
"        " 420،000،000 14 )ضروري(وام ویژه دکتري
"        " 59،000،000 6 وام زیارت عتبات

ریال جمع کل     5،694،250،000



کارهاي در دست انجام و درخواست ها

  

  

کارهاي در دست انجام و درخواست ها

آزمایشی نسخه بصورت دانشجویی کار سامانه اندازي راه -1
  صندوق به ریال میلیارد یک مبلغ به بالعوض کمک درخواست -2

دانشگاه در مستقر خیریه
  بنیاد صندوق محل از دانشگاه اعتبار سهم افزایش درخواست -3

علوي
 بهره امکان تا روزانه دانشجویان ضروري وام اعتبار افزایش -4

.گردد میسر دانشجویان آمار مندي



اداره تغذیهاداره تغذیه
مدیر اداره تغذیه ومدیر اداره تغذیه و

نفر مسئول سلف خواهران 1
نفر مسئول سلف برادران 1

نفر انباردار 1



)97سال (فعالیت هاي صورت گرفته در اداره تغذیه 

  
  

)97سال (فعالیت هاي صورت گرفته در اداره تغذیه 

  در )ارغوان رستوران( دانشجویی مکمل رستوران اندازي راه -1
  رستوران شاپ، کافی دانشجویی، رستوران شامل طبقه دو

VIP رستوران اساتید، و کارکنان
برادران و خواهران سرویس سلف روزرسانی به و بازسازي -2
 و انگلیسی فارسی، زبان سه به( ها سرویس سلف نامگذاري -3

آنها نصب و تابلو ساخت و )عربی
ها سرویس سلف داخلی طراحی و نقاشی -4
قدیمی هاي صندلی و میز تمامی تعویض و خرید -5
 از استفاده و خواهران سرویس سلف روشنایی سیستم تغییر -6

سقفی جدید دي اي ال هاي المپ



)97سال (فعالیت هاي صورت گرفته در اداره تغذیه 

  

)97سال (فعالیت هاي صورت گرفته در اداره تغذیه 

 تحویل محل همچنین و غذا توزیع قسمت بندي پارتیشن - 7
غذا هاي سینی

ها سرویس سلف صوتی سیستم اندازي راه -8
  حذف( پالستیکی و اي پارچه هاي رومیزي از استفاده و خرید -9

)روزانه بطور مصرف یکبار هاي سفره
 جداگانه صورت به برادران و خواهران سرویس سلف واگذاري -10
پیمانکار به
تغذیه اتوماسیون سیستم در تغییر -11
ها سرویس سلف در استفاده جهت رادیاتور تعدادي خرید - 12
اساتید و کارکنان و مکمل رستوران در باالبر نصب -13



کارهاي در دست انجام و درخواست هاکارهاي در دست انجام و درخواست ها

ها آشپزخانه براي هواکش عدد 5 خریداري -1
ظرفشویی ماشین  دستگاه 2        //     -2
صنعتی پز کباب عدد 2        //     -3
ایستاده گازي کولر عدد 12       //     -4
حمل قابل گرمخانه دستگاه 5        //     -5
  دوجداره دیگ عدد 12       //     -6
ها آشپزخانه براي قصابی کار تخته عدد 2       //     - 7
ایستاده یخچال عدد 2       //     -8
قدیمی هاي لوله تعویض و آبگرمکن ها، سردخانه تعمیرات -9

ها آشپزخانه آمیزي رنگ -10
گیاهی غذاهاي و عربی غذاهاي رستوران احداث -11



رستوران ارغوان
:طبقه اول

رستوران مکمل دانشجویی
کافی شاپ

:طبقه دوم
رستوران کارکنان و اساتید

VIPرستوران 





:طبقه اول
رستوران مکمل دانشجویی

کافی شاپ









:طبقه دوم
رستوران کارکنان و اساتید

VIPرستوران 









نورپردازي ساختمان رستوران ارغوان



)  برادران(سلف سرویس دانشجویی زیتون 







) خواهران(سلف سرویس دانشجویی شقایق 







اداره سراهاي دانشجوییاداره سراهاي دانشجویی

مدیر اداره سراها ومدیر اداره سراها و
نفر کارشناس 1

سرپرست 22



جنسیت
اسکان داده  

شده ظرفیت کل
تعداد  

اتاق سراهانام  ردیف
پسرانه 216 220 35 شهید مطهري 1
پسرانه 187 192 33 شهید ورمزیار 2
پسرانه 98 98 15 شهید رضایی نژاد 3
پسرانه 146 148 26 شهید اختیار زاده 4
پسرانه 61  +16 134 23 دانش 5
دخترانه 169 282 61 الغدیر 6
دخترانه 309 366 61 اندیشه 7
دخترانه 291 302 61 کوثر 8
دخترانه 304 366 61 بنت الهدي 9

1797 2108 جمع کل

وضعیت سراهاي دانشجویی دانشگاه ایالموضعیت سراهاي دانشجویی دانشگاه ایالم



)97سال (فعالیت هاي صورت گرفته در اداره سراها 

  

)97سال (فعالیت هاي صورت گرفته در اداره سراها 
آنها؛ اسکان و جدیدالورود دانشجویان نام ثبت .1
آنها؛ براي پرونده تشکیل و بهمن ورودي دانشجویان نام ثبت .2
الملل؛ بین تکمیلی تحصیالت دانشجویان اسکان و نام ثبت .3
انصرافی؛ و التحصیل فارغ دانشجویان حساب تسویه انجام  .4
التحصیل؛ فارغ دانشجویان ودیعه عودت .5
سراها؛ سرپرستان تمامی به کامپیوتر سیستم تحویل و تجهیز .6
سرما؛ شروع از قبل ها موتورخانه تجهیز و تعمیر .7
  شهید سراهاي در اضافه دیوارهاي برداشتن و تخریب .8

ورمزیار؛ شهید و اختیارزاده
سراها؛ محوطه روشنایی سیستم تعمیر .9

 مهتابی هاي المپ به خواهران سراهاي راهروهاي تجهیز .10
برق؛ قطعی مواقع در استفاده جهت شارژي



)97سال (فعالیت هاي صورت گرفته در اداره سراها 

  

  

)97سال (فعالیت هاي صورت گرفته در اداره سراها 

دانشجویان؛ استفاده براي رادیاتور و یخچال فایل، خرید .11
  اختیارزاده شهید سراي به وایفاي دستگاه 3 کردن اضافه .12

اینترنت؛ به اتصال مشکل رفع جهت
 به توزیع و سراها نیاز مورد نظافتی و بهداشتی وسایل خرید .13

آنها؛ موقع
نوبت؛ چندین در فاضالب هاي چاه تخلیه .14
سراها؛ برخی ساختمان چکه رفع .15
تأسیساتی؛ ضروري خریدهاي انجام .16
  و برادران؛ سراهاي محوطه ورزشی هاي زمین کشی خط .17

آنها؛ نیاز مورد ورزشی وسایل تحویل و خرید
سراها؛ همه در آب تصفیه هاي دستگاه نصب .18



)97سال (فعالیت هاي صورت گرفته در اداره سراها 

دانش سراي ارتباطی پل بازسازي و مرمت .23

)97سال (فعالیت هاي صورت گرفته در اداره سراها 

)عربی و انگلیسی فارسی، زبان سه به( جدید تابلوهاي نصب .19
 اداره رییس و دانشجویی امور مدیر ماهیانه جلسات تشکیل .20

سرپرستان؛ با سراها
 نیازهاي اساس بر ایالم دانشگاه سراهاي سامانه روزرسانی به .21

سرپرستان؛ و دانشجویان جدید
ویلچر از کنندگان استفاده جهت الغدیر سراي در رمپ ایجاد .22
دانش سراي ارتباطی پل بازسازي و مرمت .23



کارهاي در دست انجام و درخواست ها

  

کارهاي در دست انجام و درخواست ها

  داخلی فضاي تکمیل و برادران پردیس سازي محوطه اجراي -1
)غذا توزیع محل ورزشی، هاي زمین سبز، فضاي ایجاد کشی، جدول(
مطهري سراي راهروهاي زمین کردن پارکت و تخریب -2
خواهران سراي در ورزشی هاي زمین ایجاد -3
صندلی و میز به سراها مطالعه سالن تجهیز -4
)لباسشویی اتو، خرید( سراها در خشکشویی اندازي راه -5
ها سپتیک تخلیه هزینه حذف جهت شهري فاضالب به اتصال -6
الملل بین دانشجویان و متاهل دانشجویان سراي احداث - 7
ها پردیس در دانشجویی تولیدات هاي کارگاه اندازي راه -8
 ورودي گیت کردن فعال و غیاب و حضور دستگاه خرید -9

خواهران پردیس







نصب دستگاه هاي تصفیه آب 



ایجاد رمپ در سراي الغدیر جهت استفاده کنندگان از ویلچر



دانشجوي نمونه کشوري دانشجوي نمونه کشوري 
97و  96در سال هاي 

فردخانم فائزه شه دوست 
دکتري شیمی تجزیهدانشجوي 

اکرم ولی پورخانم 
دکتري شیمی تجزیهدانشجوي 



اداره تربیت بدنیاداره تربیت بدنی



)97سال (فعالیت هاي صورت گرفته اداره تربیت بدنی  )97سال (فعالیت هاي صورت گرفته اداره تربیت بدنی 
 و دختران بخش دو در دانشجویان ورزشی مختلف هاي رشته در برنامه فوق هاي کالس برگزاري -1

استان مجرب مربیان حضور با پسران
 7( پسران و دختران بخش دو در همگانی هاي ورزش جشنواره یکمین و بیست مسابقات برگزاري -2

)ورزشی رشته
)ورزشی رشته 7( پسران و دختران بخش دو در سراها هفته مناسبت به ورزشی مسابقات برگزاري -3
  ورزشی المپیاد چهاردهمین مسابقات به دختر دانشجویان تکواندو و میز روي تنیس هاي تیم اعزام -4

کشور سراسر دانشجویان
 المپیاد چهاردهمین مسابقات به پسر دانشجویان تکواندو و کشتی هندبال، فوتسال، هاي- تیم اعزام -5

کشور سراسر دانشجویان ورزشی
  بخش دو در ورزش و بدنی تربیت هفته مناسبت به مختلف هاي برنامه و مسابقات برگزاري -6

کارکنان و دانشجویان
 قهرمانی مسابقات در شرکت جهت دختر دانشجویان فوتسال تیم تدارکاتی اردوي برگزاري -7

کشور سراسر هاي دانشگاه دانشجویان



)97سال (فعالیت هاي صورت گرفته اداره تربیت بدنی  )97سال (فعالیت هاي صورت گرفته اداره تربیت بدنی 
کسب مقام نایب اعزام تیم فوتسال دانشجویان دختر به مسابقات قهرمانی کشور به دانشگاه گیالن و  - 8

کشورقهرمانی 



)97سال (فعالیت هاي صورت گرفته اداره تربیت بدنی  )97سال (فعالیت هاي صورت گرفته اداره تربیت بدنی 

  رشته 14( پسران و دختران بخش دو در دانشگاهی درون ورزشی جشنواره یکمین و بیست برگزاري -9

)ورزشی

 سالمت پایش طرح اجراي و تندرستی و مشاوره مرکز در دانشجویان به ورزشی خدمات ارائه -10

کارکنان و دانشجویان

 استان ورزشی هاي هیأت و ها باشگاه با همکاري قرارداد عقد -11

دانشجویان استفاده جهت نور استخر با قرارداد عقد -12

 کارکنان و دانشجویان بخش دو در کوهنوردي منظم اردوهاي برگزاري -13

  اساتید و کارکنان ویژه مختلف هاي رشته در ورزشی برنامه فوق کالس برگزاري -14

فجر مبارك دهه مناسب به کارکنان و دانشجویان بخش در مختلف ورزشی هاي برنامه برگزاري - 15



)97سال (فعالیت هاي صورت گرفته اداره تربیت بدنی  )97سال (فعالیت هاي صورت گرفته اداره تربیت بدنی 

فجر مبارك دهه مناسب به  استان ادارت والیبال مسابقات در اساتید و کارکنان والیبال تیم شرکت -16

 و کارکنان والیبال مسابقات در شرکت جهت اساتید و کارکنان والیبال تیم آمادگی اردوي برگزاري  - 17

  کشور ورزش 5 منطقه دانشگاه هاي اساتید

کشور ورزش 5 منطقه هاي دانشگاه اساتید و کارکنان والیبال مسابقات در شرکت و میزبانی -18

  کشور ورزش 5 منطقه هاي دانشگاه اساتید و کارکنان فوتسال مسابقات در شرکت -19

مختلف موضوعات خصوص در گیري تصمیم و بحث و دانشگاه بدنی تربیت شوراي جلسات برگزاري -20

دانشگاه بدنی تربیت مدیریت اداري فضاي تجهیز -21



)97سال (فعالیت هاي صورت گرفته اداره تربیت بدنی  )97سال (فعالیت هاي صورت گرفته اداره تربیت بدنی 
بالغ بر دویست میلیون ریال هزینه اي با ) بیلیارد، فوتبالدستی(راه اندازي رشته هاي جدید  -22



)97سال (فعالیت هاي صورت گرفته اداره تربیت بدنی  )97سال (فعالیت هاي صورت گرفته اداره تربیت بدنی 
)بر یک میلیارد ریالبالغ  با (تجهیز سالن بدنسازي دانشگاه به وسایل ورزشی مناسب  -23



کارهاي در دست انجام اداره تربیت بدنیکارهاي در دست انجام اداره تربیت بدنی

مصنوعیپیگیري و جذب اعتبار الزم جهت احداث زمین چمن  - 1

میزبانی مسابقات منطقه اي و کشوري در رشته هاي مختلف ورزشی - 2



درخواست ها و انتظارات

دانشگاهدهی زمین چمن - زهکشی و مکانیزاسیون سیستم آب - 8

درخواست ها و انتظارات
ورزشیاحداث سالن چند منظوره ورزشی با توجه به افزایش تعداد دانشجویان و کم بودن سرانه  -1
تغییر کاربري و تجهیز زمین روباز محوطه تربیت بدنی به پیست اسکیت و زمین تنیس خاکی جهت  -2

استفاده دانشجویان
دخترسراي دانشجویان احداث پیست دوچرخه سواري و اسکیت در محوطه  -3
دانشجویان پسرسراي احداث و تجهیز اتاق تندرستی  -4
دانشجویان پسرسراي احداث زمین والیبال ساحلی در محوطه  -5
تجهیز خوابگاههاي دانشجویی پسران و دختران به وسایل ورزشی از جمله فوتبالدستی، تنیس روي  -6

میز و غیره
هاي سرمایشی و گرمایشی مناسب جهت رفاه بیشتر - هاي ورزشی به سیستم-تجهیز سالن -7

دانشجویان
دانشگاهدهی زمین چمن - زهکشی و مکانیزاسیون سیستم آب - 8



مرکز بهداشت، درمان و 
مشاوره

مرکز بهداشت، درمان و 
مشاوره

، کارشناس بهداشت  )نفر 1(، پرستار )نفر 2(مدیر مرکز، کارشناس مسئول، پزشک  ، کارشناس بهداشت  )نفر 1(، پرستار )نفر 2(مدیر مرکز، کارشناس مسئول، پزشک 
)نفر 1(، مددکار سراها )نفر 1(، مشاورین سراها )نفر 4(، مشاورین مرکز )نفر 1(محیط 



)97سال (فعالیت هاي صورت گرفته در مرکز بهداشت  )97سال (فعالیت هاي صورت گرفته در مرکز بهداشت 
توضیحات تاریخ اقدام تعداد مخاطبین گروه هدف تعداد فعالیت عنوان فعالیت ردیف

همراه با ارائه مستندات 26/1/97 نفر 43 دانشجویان همیار سالمت روان 1 ...کارگاه آموزشی معرفی انواع مواد و قرص هاي روان گردان، شناخت عوامل خطر در اعتیاد و  1
همراه با ارائه مستندات 26/1/97 نفر 43 دانشجویان همیار سالمت روان 1 کارگاه آموزشی مهارت هاي زندگی با تأکید بر کنترل خشم و جرأت مندي 2
همراه با ارائه مستندات 26/1/97 نفر 39 دانشجویان همیار سالمت روان 1 کارگاه آموزشی مهارتهاي ارتباطی و اجتماعی 3
همراه با ارائه مستندات 4/2/97 نفر 110 دانشجویان پسر خوابگاهی 1 شب نشینی کافه سالمت با موضوع قرصهاي روان گردان ویژه دانشجویان خوابگاه برادران با 

حضور دبیر کل شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان
4

همراه با ارائه مستندات 5/2/97 نفر 160 دانشجویان دختر خوابگاهی 1 شب نشینی کافه سالمت با موضوع قرصهاي روان گردان ویژه دانشجویان خوابگاه خواهران 5
همراه با ارائه مستندات 2/3/97 نفر 100 کارکنان و اساتید 1 کارگاه آموزشی آشنایی با مواد و بررسی پیامدهاي سوء مصرف آنها در روابط کاري و محیط 

اداري و خانوادگی با حضور دکتر طارمیان
6

همراه با ارائه مستندات 2/3/97 نفر 65 دانشجویان 1 کارگاه آموزشی چگونگی کنترل استرس و اضطراب ناشی از امتحان و آشنایی با قرص هاي 
اعتیاد آور و اثرات سوء آنها با حضور دکتر طارمیان

7

همراه با ارائه مستندات 26/2/97 نفر 300 دانشجویان 1 نشست جمعی از روانشناسان با موضوع شور و عشق یا عشق و آه؟  8
همراه با ارائه مستندات 26/7/97 نفر 160 دانشجویان جدیدالورود 1 کارگاه آموزشی مهارت هاي زندگی با تأکید بر کنترل خشم 9
همراه با ارائه مستندات 26/7/97 نفر 160 دانشجویان جدید الورود 1 کارگاه پیشگیري از اعتیاد با محوریت قرص هاي روان گردان و پیامدهاي سوء آن 10
همراه با ارائه مستندات 26/7/97 نفر 160 دانشجویان جدید الورود 1 کارگاه مهارت زندگی با تأکید بر تقویت نه گفتن 11
همراه با ارائه مستندات  نفر 100 دانشجویان  1 کارگاه آموزشی معجزه سخن  12
همراه با ارائه مستندات  7/9/97 نفر 60 دانشجویان  1 کارگاه انگیزشی  13
همراه با ارائه مستندات  24/9/97 نفر 80 دانشجویان  1 مسابقه کتابخوانی پیشگیري از خودکشی بتا  14
همراه با ارائه مستندات اردیبهشت 

ماه
نفر 620 دانشجویان  1 اجراي طرح سیماي زندگی  15

همراه با ارائه مستندات  مهرماه 
لغایت آذر 

ماه 

نفر 706 دانشجویان جدیدالورود 1 اجراي طرح پایش سالمت روان 16

همراه با ارائه مستندات  مهرماه  دانشجویان جدید الورود  1 اجراي طرح غم غربت در خوابگاههاي دانشجویان جدید الورود 17
همراه با ارائه مستندات   20لغایت  17

آذر ماه 
نفر  100 دانشجویان 1 انجام تست هاي روان شناسی  18

همراه با ارائه مستندات   20لغایت  17
آذر ماه 

نفر  100 دانشجویان  1 اجراي بازیهایی در راستاي نشاط اجتماعی  19

همراه با ارائه مستندات   20لغایت  17
آذر ماه 

نفر  100 دانشجویان  1 نقاشی با موضوع سالمت روان  20

همراه با ارائه مستندات  آبان ماه  نفر 25 کارکنان اداره خوابگاهها و 
سرپرستان خوابگاههاي 

دانشجویی

1 جلسه توجیهی ویژه سرپرستان خوابگاههاي دانشجویی 21



کانون همیاران سالمتکانون همیاران سالمت
راه اندازي مرکز بهداشت





)97سال (فعالیت هاي صورت گرفته در بهداشت محیط  )97سال (فعالیت هاي صورت گرفته در بهداشت محیط 

غذایی مواد عرضه و توزیع و تهیه مراکز بر نظارت .1
آشامیدنی آب توزیع هاي شبکه و منابع بر نظارت و کنترل .2
زباله بهداشتی دفع بر نظارت و کنترل .3
 شده توزیع غذایی مواد از برداري نمونه و غذایی مواد کنترل .4

کارکنان و دانشجویان سرویس سلف در
آشامیدنی آب از روزانه کلرسنجی .5
میکروبی آزمایش جهت آشامیدنی آب از برداري نمونه .6
دانشجویی سراهاي از بازدید .7
 هاي زمینه در کارکنان و دانشجویان شکایات به رسیدگی .8

بهداشتی مختلف
دي ویتامین قرص توزیع و تهیه .9



بازدید از سلف سرویس و آشپزخانه هابازدید از سلف سرویس و آشپزخانه ها



بازدید از انبار و سردخانه هاي مواد غذاییبازدید از انبار و سردخانه هاي مواد غذایی



تهیه و توزیع  
بروشورهاي بهداشتی

تهیه و توزیع  
بروشورهاي بهداشتی



دریافتی از صندوق رفاه دانشجویاناعتبارات دریافتی از صندوق رفاه دانشجویاناعتبارات 
اعتبارات هزینه 

شده تا کنون
اعتبارات دریافتی 

از امور مالی 
دانشگاه

مبلغ اعتبار نوع اعتبار ردیف

5417084780 7860000000 8032579370 تعمیر و تجهیز سراها 1
1520000000 1520000000 1520000000 بهبود وضعیت و ارتقاء آشپزخانه 2

100000000 10000000 کمک به تهیه ماشین چمن زن  
اداره تربیت بدنی 3

80000000 توسعه فعالیت هیات ورزش هاي 
دانشگاهی 4

1500000000 کمک ویژه دانشگاه 5
12450000000 کمک به معیشت و تامین غذاي 

دانشجویان 6
500000000 کمک جبرانی و حمایت غذایی 7

1085000000 کمک به معیشت و تامین غذاي 
دانشجویان 8

24182579370 جمع کل



با تشکر از توجه شمابا تشکر از توجه شما


