لیست تسهیالت و شرایط صندوق رفاه دانشجویی به اختصار

ردیف
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1

تحصیلی

2

مسکن

شرایط احراز (دانشجویان روزانه ،عدم مشروط بودن،عدم اشتغال)

مدارک الزم
تعهد محضری سند تاهل

6

استعداد درخشان

ضروری نمونه و
برتر

7
8

ضروری حوادث
ضروری قهرمان

9

ضروری مبتکر

10

ودیعه مسکن
حج عمره و

11

عتبات عالیات

متاهلین در صورت ارائه سند تاهل از مبلغ تسهیالت باالتری برخوردار خواهند شد.

5

ضروری ممتاز و

داشتن تعهد محضری جهت دریافت انواع تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان الزامی است.

4

-

-

اجاره نامه معتبر بنام دانشجو

 3بهره مند از خوابگاه
ضروری

گواهی و فایل اسکن آن  -زیر  200کیلو بایت با فرمت JPG

توضیحات
-

قرارداد معتبرخوابگاه مجوز دار
اصل فاکتور معتبر رویدادهای :لوازم کمک آموزشی /خرید عینک /

هر رویداد یکبار در طول تحصیل مجاز است خرید

بیماری(غیر داندانپزشکی)  /خرید کتب تخصصی /هزینه پایان نامه

کتب تخصصی ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی

تحصیلی

می باشد
داشتن حداقل معدل  17رشته فنی و مهندسی و

تائیدیه سازمان سنجش و دفتر استعداد درخشان دانشگاه
تائیدیه وزارت آموزش و پرورش ودفتر استعداد درخشان دانشگاه

معدل 18سایر رشته ها
داشتن حداقل معدل  17رشته فنی و مهندسی و

تائیدیه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ودفتر استعداد

معدل 18سایر رشته ها
داشتن حداقل معدل  17رشته فنی و مهندسی و

درخشان دانشگاه

معدل 18سایر رشته ها

حکم دانشجوی نمونه با تایید معاونت دانشجویی  +اسناد(فاکتور) هزینه

داشتن حداقل معدل  17رشته فنی و مهندسی و

کرد

معدل 18سایر رشته ها

تائیدیه خسارت حوادث توسط فرمانداری یا استانداری محل سکونت
حکم قهرمانی با تائید اداره کل تربیت بدنی وزارت متبوع +

رویداد حوادث طبیعی(زلزله،سیل،خشکسالی) آتش
قهرمانان :المپیاد های ورزشی،مسابقات دانشگاهها،

مرحله اول:گواهی ثبت اختراع مرحله دوم:تائیدیه رسمی اتمام  %70کار
از سوی دانشگاه

مرحله اول  %60مبلغ و مابقی در مرحله دوم

اجاره نامه معتبربنام دانشجو+سند تاهل

یکبار در هر مقطع تحصیلی

تائیدیه ستاد حج عمره دانشجویی+مستندات سفربهمراه فیش ثبت نام

یکبار در هر مقطع تحصیلی

12

موارد خاص

کپی برابر اصل شده مدارک پزشکی و فاکتور هزینه های آن

13

شهریه

صرفا برای دانشجویان شهریه پرداز

دانشجویان حادثه دیده در سوانح،تصادفات و
دانشجویان مبتال به بیماری های خاص و پرهزینه
وام حج عمره و عتبات نیز شامل می شود

دانشجو بهمراه ضامن (کارمند رسمی،پیمانی ،بازنشسته) ومدارک ایشان(حکم کارگزینی،آخرین فیش حقوقی ،گواهی کسر حقوق بازنشسته
* تعهد محضری :

بنام صندوق رفاه دانشجویان) و متن تعهد محضری (در وب سایت امور رفاه دانشجویی) به دفتر خانه اسناد رسمی مراجعه نموده و پس
ازاخذ تعهد محضری به امور رفاه دانشجویی مراجعه نماید .جزئیات بیشتر در (فایل راهنمای تشکیل پرونده) در وب سایت مدیریت امور
دانشجویی قرار گرفته است.

« دانشجویان محترم لطفا در خصوص توضیحات تعهد محضری دقت فرمایید »

