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  . نحوهً ورود به پورتال دانشجويي چگونه است؟١

توانيد وارد پورتال دانشجويي صرفًا با استفاده از مرورگر اينترنت اكسپلورر و گوگل كروم مي پاسخ:
  شويد.

  

  . در صورت فراموش كردن كلمه عبور چه كار بايد كرد؟٢

گزينه پرونده پورتال دانشجوئي و بروزرساني كدملي كه توسط  ٢به روزرساني از قسمت فاز  پاسخ:
  باشد.دانشگاهي امكان پذير ميهمكاران صندوق و كاربران 

  

  . نحوه استفاده از پورتال دانشجوئي و بازپرداخت بدهي چگونه است؟٣

ها و پرداخت در صورت فارغ التحصيلي در يك مقطع با ورود به پورتال با انتخاب گزينه پرداختي پاسخ:
ر صورت چند مقطعي توانيد بدهي خود را پرداخت نماييد و ددفترچه و سپس انتخاب زمان واريز مي

بودن با استفاده از گزينه خالصه وضعيت مقطع باالتر، دفترچه اقساط را انتخاب و سپس از طريق 
  پرداخت دفترچه، تعداد اقساط را انتخاب و واريز نماييد.

  

  . در صورت بروز مشكل در مرحله ورود رمز كارت بانكي در فرآيند بازپرداخت چه كار بايد كرد؟٤

رت اشكال يا قطعي در درگاه بانك تا رفع اشكال صبر كنيد. در غير اين صورت از كارت در صو پاسخ:
  بانكي ديگري استفاده كنيد.

  

  

. فرآيند پرداخت بدهي و درخواست تسويه حساب چگونه است؟١

توانيد از قسمت پورتال دانشجويي، بخش پس از واريز اقساط دفترچه و يا واريز كل بدهي مي پاسخ:
تسويه حساب يا درخواست تسويه را انتخاب و شماره تلفن همراه خود را ثبت نماييد سپس به تناسب 

  مقطع تحصيلي با اداره رفاه دانشگاه محل تحصيل خود جهت تأييد نهايي تماس بگيريد.
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كنم چه ي يك يا چند قسط وام را پرداخت نموده ام، ولي تيك تأييد پرداخت را مشاهده نمي. وقت٢

  كار بايد بكنم؟

شود. در غير اين مورد به طور معمول توسط كارشناسان بررسي شده و حداالمكان رفع اشكال مي پاسخ:
  گردد.الم مياين صورت مراتب به اداره فن آوري اطالعات ارجاع و نتيجه آن به متقاضي اع

  

. در صورتي كه بدهي واريز شده، اما همچنان گزينه اقساط معوق و جريمه ديركرد در صفحه نمايش ٣

  داده شود تكليف چيست؟

با بررسي پرونده توسط كارشناس و كليك بر روي گزينه محاسبه مجدد، بدهي معوقه و جريمه  پاسخ:
  د.شوديركرد به روز رساني شده و نمايش داده مي

  

  هاي برقراري تماس تلفني با كارشناسان تسويه حساب چيست؟. راه٤

در صورت نياز به راهنمايي در خصوص دفترچه اقساط و تسويه حساب و بدهي پس از تماس با  پاسخ:

  را انتخاب نماييد. ٣٥٣ ،١٤٣، ١٤٢، ١٤١، ١٤٠و  ١٣٣، ١٣١، ١٣٠داخلي  ٠٢١٨٩٣٧٦٠٠٠شماره 
  

  
  

  . در صورتي كه وجه پرداختي از حساب كسر شده، اما به پرونده انتقال نيافته است چه بايد كرد؟١

 ساعت وجه پرداختي به حساب دانش آموخته باز ٧٢اگر پس از كسر مبلغ از حساب به مدت  پاسخ:
لحظه پرداخت) و اعالم درگاه  ساعته حساب از ٧٢بايست پس از دريافت صورتحساب (گردش نگردد، مي

  پرداخت از طريق ارائه مدارك به دانشگاه محل تحصيل و تنظيم درخواست كار به صندوق منعكس گردد.
  

  . نحوه استرداد مبلغ اضافه واريزي چگونه است؟٢

  درخواست تسويه حساب از طريق دانشگاه الف: پاسخ:
ارائه درخواست استرداد از طريق دانشگاه در قالب درخواست كار و يا مستقالً از طريق شخص (كه  ب:

  شامل ارائه شماره حساب و شباي حساب شخص باشد.)
  

باشم تكليف وقتي كه مبلغ به صورت اشتباه واريز كرده ام و به صندوق رفاه دانشجويان بدهكار نمي ٣

  چيست؟

(معرفي شماره حساب و شماره شبا به انضمام تصوير كارت ملي و  ارائه درخواست كتبي پاسخ:
  .ساعته به نام شخص)  ٧٢صورتحساب گردش 

    
  . در صورتي كه مبلغ بدهي را دوبار واريز نموده باشم چه بايد كرد؟٤
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هاي ديگر هاي ديگري داشته باشد مبلغ واريز شده از مانده بدهيدرصورتيكه دانش آموخته بدهي پاسخ:
گردد و در غير اينصورت پس از صدور تسويه حساب مبلغ اضافه واريزي از طريق شجو كسر ميدان

  .)٢باشد. (طبق بند صندوق قابل برگشت مي
  

  هاي نقدي بانك ملي چه بايد كرد؟هاي دفترچه اقساط سامانه سجاد و يا فيش. جهت ثبت فيش٥

باشند مكلف به ارائه اصل دانش آموختگاني كه داراي دفترچه اقساط از سامانه سجاد مي الف: پاسخ:
ترين دانشگاه محل زندگي خود بوده و از همان هاي پرداختي به صندوق رفاه و يا نزديكاسناد دفترچه

  توانند مراحل تسويه حساب خود را پيگيري نمايند.جا نيز مي
  

و يا فيش  ١٣٩٠و  ١٣٨٦هاي هاي مربوط به ساللق به بدهي خوابگاهدرصورتيكه فيش واريزي متع ب:
هاي محل تحصيل، ثبت و هاي صندوق ثبت نشده باشد با ارائه اصل فيش به دانشگاهنقدي كه در سامانه

  الصاق آن توسط دانشگاه از طريق درخواست كار به صندوق ارسال گردد.
  

ل بانك پرداخت كرده ام، اما ثبت نشده است تكليف . در صورتي كه از طريق عابر بانك و موباي٦

  چيست؟

ساعته حساب از لحظه پرداخت كه  ٧٢گزارش مربوط به گردش  (دريافت و ارائه گزارش بانكي پاسخ:
 ٤٨به دانشگاه و انعكاس آن از طريق درخواست كار به صندوق ظرف  )باشدمتعلق به شخص دانشجو مي

  گردد.ساعت پاسخگويي مي
  

  هاي بخشودگي صندوق رفاه دانشجويان شركت نموده ام و مبلغ جريمه از صورتيكه در طرح. در ٧

  پرونده ام كسر نشده است چه بايد كرد؟

  پيگيري از طريق دانشگاه محل تحصيل جهت ارسال درخواست كار به صندوق رفاه دانشجويان پاسخ:
  

  چيست؟ در وزارت علوم ات و معوقاتهاي برقراري تماس تلفني با كارشناسان پيگيري مطالب. راه٨

  ها پس از تماس با شمارهدر صورت نياز به راهنمايي در خصوص بازپرداخت اقساط و واريزي پاسخ:  

  را انتخاب نماييد. ١٢١، ١١٥، ١١٣، ١١١داخلي  ٠٢١-٦٧٣٩٨٠٠٠ 
  

  چيست؟ سمناندر دانشگاه  هاي برقراري تماس تلفني با كارشناسان پيگيري مطالبات و معوقاتراه. ٩

  ها پس از تماس با شمارهدر صورت نياز به راهنمايي در خصوص بازپرداخت اقساط و واريزي پاسخ:

را انتخاب  ٣١٥٣٢٠١٠-٣١٥٣٢٠٠٩-٣١٥٣٢٠٠٥-٣١٥٣٢٠٠٤-٣١٥٣٢٠٠٣-٣١٥٣٢٠٠٢ 
 نماييد.


