
 فرآیند کلی تسویه حساب وام های دانشجویی

 

پردیس/مراجعه دانشجو به امور دانشجویی دانشکده

ردیسپ/بررسی پرونده دانشجو توسط کارشناس دانشکده

آیا دانشجو به صندوق رفاه
بدهی دارد؟

بلی

مساعدت و بخشودگی

10مساعدت جهت تقسیط بدهی بدون پرداخت 
درصد

پردیس با عنوان معاون/ارسال درخواست از دانشکده
ی  امور دانشجویی دانشگاه وبا امضای معاون دانشجوی

پردیس/دانشکده

ل تائید درخواست مساعدت توسط معاون مدیرک
و ارجاع به کارشناس مربوطه

م بررسی و کنترل پرونده دانشجو در سیست
صندوق رفاه توسط کارشناس اداره کل

ل  تنظیم نامه مساعدت توسط کارشناس اداره ک
با عنوان رئیس صندوق رفاه و امضاء مدیرکل

امور دانشجویی دانشگاه

ارسال نامه به صندوق رفاه و تائیدو صدور 
دفترچه قسط توسط صندوق رفاه

پردیس جهت تنظیم نامه/اطالع به دانشکده
تقسیط بدهی 

ویی تائید نامه توسط کارشناس اداره کل و امضاء معاون دانشج
جهت ارسال به پرونده الکترونیکی دانشجو

بخشودگی کل بدهی

و از تکمیل اطالعات دانشجویان فوتی، جانبازان
کار افتاده کلی تحت پوشش بهزیستی در

سامانهصندوق رفاه

پردیس با عنوان معاون/ارسال درخواست از دانشکده
یی  امور دانشجویی دانشگاه و با امضای معاون دانشجو

پردیس/دانشکده

ق بررسی و کنترل اطالعات در سیستم صندو
رفاه و اسکن و الصاق مدارک

دوق و تنظیم نامه بخشودگی به عنوان رئیس صن
امضای معاون دانشجویی دانشگاه

ی ارسال نامه به صندوق رفاه و تائید بخشودگ
بدهی توسط صندوق رفاه

پردیس جهت تنظیم نامه/اطالع به دانشکده
تسویه حساب قطعی

ه تائید نامه توسط کارشناس اداره کل و ارسال ب
پرونده الکترونیکی دانشجو

پرداخت نقدی

2بررسی پرونده در سیستم های سجاد و فاز 
صندوق رفاه و در صورت لزوم ارسال درخواست 

ادغام

صدور فیش کل بدهی

پرداخت توسط دانشجو از طریق پورتال 
دانشجویی یا مراجعه به بانک 

ارسال درخواست تسویه به صندوق  رفاه

تائید درخواست تسوه حساب توسط صندوق

نظیم  دریافت تسویه از سیستم صندوق رفاه و ت
نامه جهت تائیدبه اداره کل اموردانشجویی

ن بررسی و تائید توسط کارشناس اداره کل و امضاء معاو
ودانشجویی جهت ارسال به پرونده الکترونیکی دانشج

تقسیط بدهی

2بررسی پرونده در سیستم های سجاد و فاز 
صندوق رفاه و در صورت لزوم ارسال درخواست 

ادغام

درصد وام،خوابگاه های نقدی و 10صدور فیش 
ردیسپ/بدهی غیرقابل تقسیط توسط دانشکده

پرداخت توسط دانشجو از طریق پورتال 
دانشجویی یا مراجعه به بانک و صدور خودکار

دفترچه اقسلط 

تنظیم نامه تقسیط بدهی توسط 
پردیس/دانشکده

ضاء بررسی و تائید توسط کارشناس اداره کل و ام
معاون دانشجویی جهت ارسال به پرونده 

الکترونیکی دانشجو

خیر

بررسی سیستم صندوق رفاه مبنی بر عدم
استفاده از تسهیالت توسط کارشناس 

پردیس/دانشکده

پردیس/تنظیم و ارسال نامه توسط دانشکده
جهت تائید به دانشگاه

بررسی و تائید کارشناس اداره کل در خصوص صحت 
ا اطالعات در سیستم گلستان و اتوماسیون اداری و امض

توسط معاون دانشجویی

  دانشکده/پردیسانجام امور توسط 

  امور دانشجوییاداره کلانجام امور توسط 

 وزارت علومصندوق رفاه نجام امور توسط ا 

  اداره کل و دانشکده/پردیسانجام امور مشترک توسط 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
با امور  حساب  تسویه پایان فرآیند

 جهت درج در پرونده آموزشیدانشجویی 

  


