فرایند دریافت تسهیالت دانشجویی صندوق رفاه ( روزانه و نوبت دوم و شهریه پرداز )
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تنظیم سند محضری در یکی از دفاتر اسناد رسمی و ارائه تعهد محضری با ضامن معتبر مطابق باآئین نامه صندوق رفاه

 -2شرایط ضمانت تسهیالت دانشجویی :
 2-1مبلغ تا سقف  150.000.000ریال یک نفر ضامن رسمی یا پیمانی و یا قراردادی با بیش از پنج سال سابقه کار
 2-2مبلغغغ تغغا سغغقف 300.000.000ریغغال یغغک نفغغر ضغغامن رسغغمی یغغا پیمغغانی و یغغا دو نفغغر قغغراردادی بغغا ب غیش از پغغنج سغغال
سابقه کار
2-3

مبلغغغ بغغیش از مبلغغغ  300.000.000ریغغال معرفغغی یغغک نفغغر ضغغامن دی غغر غغالوه بغغر ضغغامنین قبلغغی صغغرفا از میغغا

کارکنا رسمی یا پیمانی واجد شرایط
 -3ارائغغه ک غغی حکغغم کغغاری ینی بغغا مهغغر و امضغغاا سغغازما یغغا مح غ کغغار ضغغامن جهغغت کلیغغغ شغغا لین ( ا غغم از رسغغمی ،
پیمانی و قراردادی)
 -4ارائغغه ک غغی حکغغم بازنشسغغت ی یغغا مسغغتمری ب یغغری بغغا تأئیغغد سغغازما بازنشسغغت ی بغغرای ضغغامن بازنشسغغته یغغا
مستمری ب یر
 -5ارائه اص یواهی کسراز حقوق کلیغ ضامنین شا

 ،بازنشسته و مستمری ب یر با ر ایت موارد ذی :

 5-1در یواهی کسر از حقوق نوع استخدام ( رسمی  ،پیمانی و قراردادی ) درج یردد
 5-2صغغرفا نغغوا

نامغغه یغغواهی کسغغر از حقغغوق ،خطغغا بغغه ریاسغغت صغغندوق رفغغاه دانشغغجویا وزارت لغغوم ،

تحقیقات و فناوری
 5-3سازما مربوطه متعهد به پرداخت بدو قیدو شرط بدهی از طریق کسر از حقوق
 5-4ارائغغه یغغواهی کسغغر از حقغغوق بغغرای دریافغغت تسغغهیالت دانشغغجویی تغغا سغغقف 150.000.000ریغغال بغغه مبلغغغ
300.000.000ریغغال معغغادل سغغی میلیغغو تومغغا و بغغا ی 150.000.000ریغغال ،هغغر یغغک از ضغغامنین بغغه مبلغغغ  600.000.000ریغغال
معادل شصت میلیو توما
 -6افتتاح حسا تجارت کارت جوا در یکی از شعب بانک تجارت (ویژۀ دانشجویا روزانه)
 -7ارائه فرم تکمی شده مربوط به هریک از تسهیالت صندوق رفاه در سایت معاونت دانشجویی :
https://student.alzahra.ac.ir/page-Refah/fa/19/form/pId12749
 -8ارسال مدارک زم به پست الکترونیک کارشناس مربوطه (آدرس پست الکترونیک)
https://student.alzahra.ac.ir/page-Refah/fa/19/form/pId13614
 -9تایید مدارک زم توسط کارشناس مربوطه در ادارۀ اموردانشجویا :
10غ ثبت نام از طریق مروریر ،فایرفاکس در پورتال دانشجویی صندوق رفاه به نشانی:
bp.swf.ir
 -11تشغغکی پرونغغده و انتخغغا آیغغتم ثبغغت نغغام دانشغغجوی جدیغغد ویغغژهی دانشغغجویانی کغغه قغغبال از تسغغهیالت صغغندوق
رفاه استفاده نکرده اند.
 -12دانشغغجویانی کغغه در مقغغاطل قبغغ از تسغغهیالت صغغندوق رفغغاه اسغغتفاده نمغغوده انغغد از نغغوار بغغا ی پرونغغده پورتغغال
دانشغغجویی خغغویش  ،کرکغغرۀ آیغغتم اطال غغات دانشغغجو را بغغاز نمغغوده  ،منغغو ایجغغاد مقطغغل جدیغغد را انتخغغا و مقطغغل جدیغغد
ایجاد نماید ( .کد دانش اه ال هراا(س) )15
 -13ثبت درخواست وام در پورتال دانشجویی صندوق رفاه
 -14ارسال مدارک به صورت حضوری یا از طریق پست به آدرس تهرا  -ده ونک دانش اه ال هرا  -ساختما شهیده ق وینی طبقه سوم
کد پستی 1993893973
معاونت دانشجویی -اداره خدمات دانشجویی
اردیبهشت1401

