
تاريخ  هاي وام دانشجويي در سامانه گلستان توسط دانشجويان تاند مهلت ثبت درخواستبه استحضارميرسا 

دانشجويان توسط كارشناسان محترم  هاي تأييد شده در سيستم صندوق رفاهو مهلت ثبت درخواست ۱۴۰۰/۹/۲۷

باشد. خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن اطالع رساني مي ۱۴۰۰/۹/۲۹ ها / مراكز تا تاريخدانشكدگان / دانشكده

ها و مدارك متقاضيان اقدام مقتضي مبذول دقيق درخواست رعايت زمانبندي اعالم شده، نسبت به ثبت شايسته و

 فرمايند.

ان اطمينان براي جلوگيري از برگشت وام، خواهشمند است نسبت به فعال و به روز بودن شماره حساب دانشجوي -

 حاصل نمايند.

هاي دانشجويي در تمامي مقاطع تحصيلي كه از خدمات وام و ماقبل ۹۹ورودي سال تحصيلي  دانشجويان -

اند، با توجه به عدم تحويل اصل مدرك تحصيلي آنان تا زمان تسويه، صندوق بهرمند بوده و سند تعهد ارائه نموده

ها در مقطع تحصيلي د موجود در آئين نامه پرداخت و بازپرداخت وامنيازبه ارائه سند تعهدنامه دانشجويي جدي

 فعلي ندارند.

هاي گذشته كه براي اولين بار و دانشجويان ورودي سال ۱۴۰۰ورودي جديد سال تحصيلي  دانشجويان -

 فت وام دارند.اند، صرفاً با ارائه سند تعهد جديد امكان درياو تاكنون سند تعهد ارائه ننموده تقاضاي وام دارند

أخذ گواهي كسر از حقوق ضامنين  به دليل تداوم وضعيت شيوع بيماري كرونا و براي مساعدت با دانشجويان -

 نمي باشد. سال تحصيلي جاري الزاميدر نيم

 سازمان بهزيستي كشور( و )ره( كميته امداد امام خميني پرداخت وام شهريه به دانشجويان تحت پوشش -

 از طريق پورتال ها( صرفاًبخشنامه هاي مندرج در صفحه اصلي سايت صندوق، گزينهنامهمطابق با شيوه 

 توسط دانشجوي "شهريه دانشجويان تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي "با ثبت تقاضا در گزينه دانشجويي

شود. بارگذاري شده است(، انجام ميتحت پوشش )كه اسامي آنان از سوي آن دو نهاد معرفي شده و قبالً در سامانه 

نيمسال  دانشجو را در مصوب مبلغ كل شهريه ضمناً ضرورت دارد كارشناس محترم دانشكده هنگام تأييد وام

را در بخش الصاق سند تحصيالت در پرونده دانشجو  مالي دانشجو صورتحساب درج و سپس تصوير جاري

ي نهادهاي حمايتي از كل شهريه مصوب دانشجو، مبلغ قابل پيوست نمايد تا سامانه پس از كسر سهم پرداخت

پرداخت وام مازاد شهريه را محاسبه و ثبت كند. به دليل پرداخت كل مازاد شهريه دانشجو از طرف صندوق، در 

وام شهريه بانك وجود  استفاده از وام شهريه صندوق و يا امكان مندي دانشجو از اين وام بهره صورت

اين وام در پورتال صندوق توسط دانشجوي تحت پوشش معرفي  يهي است عدم ثبت درخواستبد نخواهد داشت.

 باشد.شده به منزله انصراف از دريافت وام مازاد شهريه مي



 

 


