
 روند چرخش كار در واحد رفاه
 

:الف  
 
در ابتداي سال تحصيلي پس از انجام امور ثبت نام واحد آموزش دانشگاه ، دانشجويان با مراجعه به 

اداره رفاه تقاضاي خود را از جمله اسكان در خوابگاههاي دانشجويي ، وام تحصيلي و غيره در فرم هاي 

 كه شامل اطالعات  به ثبت اطالعات كليه دانشجويانمخصوص اعالم مي دارند كه اداره رفاه نسبت

 در سيستم مكانيزه صندوق رفاه دانشجويان و همچنين مدارك سند فردي و اطالعات تحصيلي مي باشد 

 ، ليست اسامي متقاضيان وام برابر دستور العمل هاي  اقدام مي نمايد تعهد محضري حداكثر طي يكماه

.ي شود ـاه به واجدين شرايط وام پرداخت مـتوسط صندوق رفايي ـي نهـو پس از بررس صندوق ارسال  

 كمك هزينه تحصيلي براي كليه دانشجويان روزانه كه با ثبت شماره حساب دانشجو در -1وام شامل

كه به  وام شهريه براي دانشجويان شبانه -2سيستم اتواسيون به حساب شخصي  دانشجو واريز مي گردد  

 وام ضروري براي دانشجوياني كه به عناوين مختلف  ازجمله -3ريز مي گردد حساب شهريه دانشگاه وا

نياز به دريافت وام دارند پس از ارائه ... خريد كتاب ، خريد وسايل كمك آموزش ، بيماري و غيره 

، اطالعات در سيستم ثبت و وسط دانشجوتدرخواست به اين واحد و دريافت و تكميل فرم هاي مربوط 

.ي صندوق رفـاه  ،  مبلغي به عنوان وام ضروري به حساب شخصي دانشجو واريز مي گردد پس از بررسـ  

   وام وديعـه مسكن كه بـه -5  وام حج عمـره براي دانشجوياني كه بـه مكه مكرمـه مشرف مي شوند   -4

. دانشجويان  متاهل و مستاجر واجد شرايط مطابق دستور العمل هاي صندوق  تعلق مي گيرد   

 

 در طول هر ترم اسامي ساكنين خوابگاه مطابق ظرفيت اتاق در سيستم اتوماسيون صندوق رفاه ثبت و 

دانشجوياني كه تمايل دارند بدهي خوابگاه را در .  به صندوق  اضافه مي شود  كاري مبلغ آن بعنوان بده

فيش پرداختي را از  ،  هـاه مربوطگه گواهي از خوابـطي همان ترم بصورت نقدي پرداخت نمايند با ارائ  

.تخفيف صندوق رفاه  دانشجويان بهره مند مي گردنند  % 20اداره رفاه دريافت  و از   

 



:ب   

 

در پايان تحصيل دانشجو ، مراحل تسويه حساب با دقت الزم صورت گرفته ،بخشي از بدهي دانشجو 

ز پرداخت در اختيار  با دفترچه رفاه به صورتوصول و مابقي پس از تاييد نهايي توسط صندوق 

 الزم به . دانشجويان فارغ التحصيل قرار گرفته و در زمان سر رسيد نسبت به پرداخت اقدام مي نمايند 

ذكر است  ريز بدهي دانشجو در فرم مربوط به تسويه حساب دانشجو با اداره رفاه  حساب مي شود كه در 

زجمله امور مالي ، ادراه تغذيه ، و اداره اين فرم دانشجو موظف است با  ديگر واحد هاي دانشگاه ا

پس از محاسبه دقيق بدهي دانشجو اطالعات مربوط به  دفترچه اقساط . خوابگاهها نيز تسويه حساب نمايد 

توسط اط ـد از تاييد نهايي  توسط كارشناسان صندوق  رفاه  ، دفترچه افسـدر سيستم اتوماسيون ثبت و بع  

.  دانشجو تحويل داده مي شود پرسنل ادره رفاه  صادر و به  
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