(( اطالعــــیه صندوق رفاه دانشجویان جهت ثبت نام نیمسال اول ))96
تش اساس هَافمت سیاست هحتشم داًطگاُ خْت سفاُ حال داًطدَیاى گشاهی ،اهىاى پشداخت ضْشیِ اص قشیك الساـ هیاى
هذت(لشؼ الحسٌِ) تا واسهضد  2/5دسغذ اص غٌذٍق سفاُ داًطدَیی تِ ضشح دس تٌذ (الف) ٍیا تمسیف ضْشیِ تِ ضشح تٌذ
(ب)استفادُ ًوایٌذ.
ؾوٌاً  :داًطدَیاًی وِ دس تشم ّای لثل ٍام فَق سا دسیافت ًوَدُ اًذ تِ ضشـ خَش حساتی ٍ پشداخت تِ هَلع الساـ
هاّیاًِ ٍ ًذاضتي تذّىاسی هعَق هی تَاًٌذ تا اسائِ هذاسن خذیذ هدذد ٍام دسیافت ًوایٌذ.

الصم تِ روش هی تاضذ ،داًطدَیاًی وِ اص تمسیف هیاى هذت استفادُ هی ًوایٌذ تِ ّیچ عٌَاى هاتمی ضْشیِ خَد

ًوی

تَاًٌذ تا چه تمسیف ًوایٌذ ٍ تایذ تِ غَست ایٌتشًتی اص قشیك ٍب سایت داًطگاُ پشداخت ًواییذ.

الف) تمسیف هیاى هذت:
 .1همكع دوتشی تخػػی تِ هثلغ حذاوثش  60/000/000سیال قی الساـ  15هاِّ ٍ هثلغ واسهضد  1/875/000سیال تا اسائِ چه 72/000/ 000 :سیال
 .2همكع واسضٌاسی اسضذ تِ هثلغ حذاوثش  30/000/000سیال قی الساـ  12هاِّ ٍ هثلغ واسهضد  750/000سیال تا اسائِ چه 36/000/000 :سیال
 .3همكع واسضٌاسی(فٌی ٍ هٌْذسی) تِ هثلغ حذاوثش15/000/000سیال قی الساـ10هاِّ ٍ هثلغ واسهضد 312/500سیال تا اسائِ چه 18/000/000 :سیال
 .4همكع واسضٌاسی(علَم اًساًی) تِ هثلغ حذاوثش 10/000/000سیال قی الساـ  8هاِّ ٍ هثلغ واسهضد 208/330سیال تا اسائِ چه12/000/000 :سیال
 .5همكع واسداًی تِ هثلغ حذاوثش 10.000.000سیال قی الساـ  8هاِّ ٍ هثلغ واسهضد  208/330سیال تا اسائِ چه  12/000/000 :سیال

خْت دسیافت تمسیف هیاى هذت فَق ّ ،وشاُ تا یه فمشُ چه تاًىی تذٍى تاسیخ دس ٍخِ داًطگاُ آصاد اسالهی
لضٍیي هعادل هثالغ روش ضذُ ٍ تىویل فشم هشتَقِ (لثل اص تاسیخ ثثت ًام) تِ اداسُ غٌذٍق سفاُ هشاخعِ ًواییذ.

((ضشٍع الساـ هیاى هذت اص تاسیخ  96/07/30تِ غَست هاّیاًِ(هتَالی) هی تاضذ))
تزوش :هثلغ واسهضد ٍام ّای هزوَس تا اٍلیي لسف هحاسثِ ضذُ تػَست ایٌتشًت لاتل پشداخت هی تاضذ
ب) تمسیف ضْشیِ :
داًطدَیاى گشاهی تایذ تا هشاخعِ تِ ٍب سایت داًطگاُ ( لسوت اقالع سساًی تحػیلی– ٍسٍد تِ داًطىذُ هشتَقِ -اهَس اداسی ٍ هالی –
تمسیف ضْشیِ ) ٍ اقالع اص هثلغی وِ تِ عٌَاى سمف هیضاى تمسیف ٍ حذاوثش تعذاد الساـ تعییي ضذًُ ،سثت تِ تىویل ٍ ثثت اقالعات هَسد
ًیاص ( چه ّا ) الذام ًوایٌذ.

((تَؾیح ایٌىِ داًطدَیاى هی تَاًٌذ دس چْاس حالت ریل چه ّا سا دس سیستن ثثت ٍ تحَیل ًوایٌذ))
 -1چْاس فمشُ چه تاسیخ چه ّا 96/10/ 30 ٍ 96 /09 / 30 ، 96 /08 / 30 ، 96 /07 / 30 :
 -2سِ فمشُ چه تاسیخ چه ّا 96 / 09 / 30 ٍ 96 / 08 / 30 ، 96 /07 / 30 :
 -3دٍ فمشُ چه تاسیخ چه ّا 96 / 09 / 30 ٍ 96 / 08 / 30 :
 -4یه فمشُ چه تاسیخ چه 96 / 09 / 30 :

 -5داًطدَیاى هماقع دوتشی وِ هشحلِ پایاى ًاهِ سسیذُ اًذ هی تَاًٌذ قی ضص فمشُ چه هاّیاًِ قثك تاسیخ
ّای هٌذسج دس سیستن ثثت ٍ تحَیل ًوایٌذ.

* ولیِ چه ّا هی تایست دس ٍخِ داًطگاُ آصاد اسالهی لضٍیي ًَضتِ ضذُ ٍ دسغیشایٌػَست غٌذٍق سفاُ اص پزیشفتي آًْا
هعزٍس هی تاضذ.
* تشای خلَگیشی اص اصدحام دسٌّگام ثثت ًام ،داًطدَیاى چه ّای خَد سا تِ تذسیح پس اص ثثت دس ٍب سایت ّواًٌذ
تشم گزضتِ تِ اداسُ غٌذٍق سفاُ تحَیل ًوایٌذ،دس غَست عذم تحَیل چه ّای فَق تِ غٌذٍق سفاُ سیستن تمسیف عول
ًٌوَدُ ٍ دس صهاى ثثت ًام دچاس هطىل خَاٌّذ ضذ .
* تاسیخ ٍ هثالغ چه ّا هی تایست هكاتك تا تاسیخ ٍ هثالغ هٌذسج دس ٍب سایت تاضذ.
* غٌذٍق سفاُ اص پزیشش ولیِ چه ّای خاسج اص سیستن تاًىی وطَس ،هَسسِ ّای هالی ٍاعتثاسی ٍ ٍ ...چه ّایی وِ
داسای للن خَسدگی ٍ هخذٍش تاضٌذ خذأ هعزٍس است .
* حَالِ وشد چه ّا للن گشفتِ ضَد

تزوش :
 -1داًطدَیاى هحتشم دلت ًوایٌذ دسغَست تذّی چه تشگطتی ٍ الساـ هعَق  48ساعت لثل اصاًتخاب ٍاحذ اصقشیك
ٍاسیضهثلغ چه تِ حساب خاسی خام  15064026 / 47تاًه هلت پشداخت ًوایٌذ ٍ تذّی تاتت الساـ هعَق ٍام سا
تِ حساب خاسی خام  15063986/28تاًه هلت ٍیا اص قشیك پشداخت ایتشًتی الساـ ٍام تِ ضشح ریلل ٍاسیلض
ًوایٌذ.

(اقالع سساًی تحػیلی -ساهاًِ داًطدَیاى -اهَس اداسی ٍ هالی – پشداخت ایٌتشًتی الساـ ٍام لشؼ الحسٌِ)

 -2داًطدَیاى هحتشم دس ٌّگام ًَضتي چه ًْایت دلت سا ًوایٌذ ( ًَضتي غحیح ٍ خَاًلای علذدی ٍ حشٍفلی چله ،
تاسیخ چه  ،هثلغ چه  ،اهؿای چه ٍ هْش ضعثِ غادس وٌٌذُ چه سا دلیماً سعایت ًوایٌذ تا اص تشگطت چه خلَگیشی
تعول آیذ ).دس غَست اسسال چىْای فَق تِ تاًه ٍ تشگطت آًْا  ،عَالة ًاضی اص آى تش عْذُ داًطدَ هی تاضذ  ٍ .پس اص
تحَیل چه ّا تِ ّیچ ٍخِ چه ّای فَق تعَیؽ یا خایگضیي ًخَاّذ ضذ.
 -3داًطدَیاى هتماؾی ٍام ٍصاست علَم وِ دس تشم لثل ٍ تشم خاسی پشًٍذُ ٍام سا تىویل ٍ تحَیل اداسُ غٌذٍق سفاُ
دادُ اًذ اعالم هی گشدد تا عٌایت تِ عذم تخػیع ٍام دس تشم خاسی (ًیوسال اٍل  )96اص قشف غٌذٍق ٍصاست علَم
هذاسن ٍام دس ًَتت تَدُ ٍ دس غَست (اختػاظ ٍام) تشای ًیوسال دٍم  96لشاس هی گیشد.لزا داًطدَیاى دسایي تشم دس
غَست توایل ،تخطی اص ضْشیِ خَد سا هی تَاًٌذ اص قشیك تمسیف ضْشیِ دس ٍب سایت داًطگاُ ٍ تحَیل چه ّا یا اص
قشیك ٍام هیاى هذت تا هشاخعِ تِ غٌذٍق سفاُ داًطدَیی ،اًدام دادُ ٍ هاتمی تػَست ًمذی تِ حساب ّای ضْشیِ (اهَس
هالی) پشداخت گشدد ،دسغَست ٍاسیض (ٍام ٍصاست علَم) دس هاُ ّای آتی هثلغ دس حساب تستاًىاسی داًطدَیاى ثثت هی
گشدد.
(( اداسُ غٌذٍق سفاُ داًطدَیاى ))

