مدیریت امور دانشجویی

معرفی اداره رفاه

اداري رفاي َ تعاَن داوشجُیان یکی از ادرات زیر مجمُعً مذیریت امُر داوشجُیی داوشگاي می باشذ کً َظیفً بروامً ریسی َام
َامکاوات رفاٌی تخصیص دادي شذي از طرف صىذَق رفاي ٌَمچىیه امکاوات تخصیصی داوشگاي َ پشتیباوی سیستم ورم افساری صىذَق رفاي
را بعٍذي دارد .
 -1ثبت نام وتهیه وتنظیم لیست وامهای تحصیلی و مسکن در هر نیمسال تحصیلی
 - 2ثبت نام وتهیه وتنظیم لیست وام ضروری  ،وام حج عمره  ،عتبات عالیات و وامهای دو برابر و سه برابر ضروری
 -3پرداخت وام شهریه ( تبصره  )2به دانشجویان شهریه پرداز و پردیس و بین الملل
 -4تنظیم قرداد بیمه حوادث دانشجویی جهت استفاده دانشجویان از بیمه حوادث در طول تحصیل
 -5ارائه کاردانشجوئی به دانشجویان واجد شرایط و پرداخت حق الزحمه آنان
 -6صدور تسویه حساب دانش آموختگان
 -7اعالم میزان بدهی دانش آموختگان به صندوق رفاه دانشجویان
 -8پرداخت وام تحصیلی و مسکن در هر نیمسال
 -9تحت پوشش قراردادن بیمه خدمات درمانی دانشجویان غیرایرانی
 -01پرداخت وام ودیعه مسکن به دانشجویان متقاضی واجد شرایط غیر خوابگاهی
 -00پرداخت وام قرض الحسنه بدون بهره اقساطی با مشارکت صندوق قرض الحسنه امام صادق (ع)
 -02ارائه خدمات رفاهی به دستیاران
 -03پیگیری فروش تجهیزات پزشکی به دانشجویان از طریق فروشگاه اینترنتی صندوق رفاه دانشجویان
 -04یرگزاری نمایشگاهها و فروشگاههای کامپیوتر برای دانشجویان
 – 05پاسخگویی به استعالم وضعیت بدهی دانش آموختگان سنوات قبل
 -06درخواست صدور تسویه حساب دانش آموختگان از صندوق رفاه دانشجویان بصورت الکترونیکی ( درخواست صدور مجوز برای
اخذ پروانه مطب و پروانه دائم  ،مجوز تاسیس داروخانه  ،پایان طرح  ،اخذ گواهی موقت  ،تحویل مدرک  ،مجوز ادامه تحصیل  ،ریز
نمرات )
 -07ارجاع و راهنمایی دانشجویانیکه فاقد بیمه سالمت می باشند به سایت بیمه سالمت ایرانیان جهت پوشش بیمه خدمات درمانی و بهر ه
مندی از مزایای بیمه پایه
 -08صدور گواهی برای دانشجویان فرهنگی ( فرزندان فرهنگیان ) جهت استفاده از کمک هزینه ازدواج ویژه فرهنگیان
 -09درخواست افتتاح حساب بانکی ( صدور عابر بانک ) برای دانشجویان فاقد حساب از بانک تجارت بمنظور واریز تسهیالت صندوق
رفاه
 -21محاسبه اجاره بهاء دانشجویان ساکن خوابگاه و ارسال لیست اسامی دانشجویان خوابگاهی به صندوق رفاه دانشجویان
 -20انجام مکاتبات اداری با سازمانها و موسسات اعم از ( بیناد شهید و ایثارگران  ،ادارات آموزش و پرورش  ،کمیته امداد امام خمینی ،
نهادهای نظامی و )...در جهت تسهیل امور دانشجویان
 -22ثبت وضبط تعهدنامه های محضری دانشجویان که در قبال دریافت تسهیالت  ،بابت تضمین ارائه می دهند
 -23ارائه تسهیالت ( وام بدون بهره ) به دانشجویان واجد شرایط  ،با مشارکت موسسه بنیاد علوی
 -24پیگیری معوقات دانش آموختگان و وصول مطالبات صندوق رفاه دانشجویان

