
  راهنماي تسویه حساب رفاهی براي فارغ التحصیالن
  جهت انجام کارهاي تسویه حساب رفاهی به موارد زیر توجه فرمایید "دانش آموخته گرامی لطفا

ماه پس از پایان تحصــیل جهت تقســیط بدهی وام خود فرصت  9دانش آموختگان توجه نمایند که تا   √
  دارند و پس از این مدت باید کل بدهی را بصورت نقدي پرداخت نمایند.

  در صورت خوابگاهی بودن براي تسویه حساب خوابگاهی:-1

کنترل شود و در صورت ) bp.swf.ir(صدق رفاه درستی اطالعات ثبت شده در سایت گلستان و پرتال دانشجویی  ●
  تماس گرفته شود. 77240058وجود مشکل جهت رفع آن با کارشناسان امور خوابگا ها به شماره 

  مراجعه به سرپرست خوابگاه جهت تهیه و تکمیل برگه تخلیه خوابگاه. ●

ــایت  ● و پرداخت بدهی هاي مربوط به خوابگاه بصــورت اینترنتی و اصــالح آدرس محل   bp.swf.irمراجعه به س
  سکونت دائمی به طور کامل در سایت صندق رفاه (در صورت تغییر یا نبود آدرس).

  سیستم گلستان و صندق رفاه.یل فرایند تسویه حساب خوابگاه در(خانم هادیان) جهت تکم 2439تماس با شماره  ●

  و بیمه  براي تسویه وام -2

   77491025(خانم امین پور و ایثاریان) یا شماره  2409-6244و داخلی   77240540- 50تماس با شماره  ●

امور تســویه حســاب، جهت تعیین نحوه ي پرداخت بدهی وام و بیمه به صــورت نقدي یا اقســاط و آگاهی از تکمیل -
  بودن مدارك (موجود بودن اصل سند تعهد محضري).

در صـورت نبودن اصـل سـند تعهد محضري براي تقسیط، باید اصل آن به اتاق تسویه حساب در امور دانشجویان     ●
  تحویل گردد.

  درصد بدهی وام و بیمه ( در صورت تقسیط) 10مراجعه به پرتال صندوق رفاه و پرداخت کل یا   ●

ف مدت دو روز کاري و در صورت توجه: در صـورت پرداخت نقدي تسـویه حسـاب در سـایت گلسـتان حداکثر ظر      -
  روز کاري انجام خواهد گرفت. 5تقسیط حداکثر ظرف مدت 

  براي تسویه حساب تغذیه: -3

  و صفر کردن موجودي کاربري تغذیه ( از طریق انتقال اعتبار به دیگران).  stu.iust.ac.irمراجعه به سایت  ●

ــورت نقدي   ● ــجویانی که تمایل به دریافت موجودي به ص ــجویان دانش را دارند باید به خانم تقی زاده  در امور دانش
  مراجعه نموده و شماره حساب خود را جهت پرداخت مبلغ ارائه نماید.

و ماقبل)، دانشجویان  89مراجعه به امور تسویه حساب جهت تحویل کارت تغذیه و بستن کاربري (براي دانشجویان  ●
  رده باشند زیرا کاربري آن ها غیر فعال خواهد شد.توجه نمایند که در هنگام مراجعه غذا رزور نک

) اقدام به بســتن کاربري تغذیه خانم تقی زاده( 3917از طریق تماس با شــماره ي ســایر دانشــجویان می توانند  ●
  نمایند. دانشجویان توجه نمایند که در هنگاه تماس غذا رزور نکرده باشند زیرا کاربري آن ها غیر فعال خواهد شد.


