
 ثبت نام و ایجاد پرونده در سامانه صندوق رفاه ➢

اطالعات شناسنامه و تحصیلی با ارائه فرم مخصوص به دانشجو جهت تکمیل و ثبت این اطالعات در سامانه صندوق 

 رفاه دانشجویان صورت می پذیرد.

                                       صورت بهشرایط بیماری کرونا  به علت 99-1400سال تحصیلی  از و تشکیل پرونده صندوق رفاه نامثبت تذکر :

دانشگاه اطالعات بر اساس فرمت مورد  آموزشپس از دریافت فایل لیست دانشجویان جدیدالورود از د. الکترونیکی انجام ش

 .گرددیمارسال و بارگذاری ، صندوق رفاه تنظیم دییتأ

 بروی سایت دانشگاه بارگذاری گردید.  PDFفایل  صورتبهرفاه حال دانشجویان فرم تعهد محضری  منظور به

https://student.skums.ac.ir/DorsaPax/userfiles/Sub9/tahod.pdf 
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 مراحل دریافت وام ➢

اداره رفاه دانشجویان به آدرس اینترنتی :ثبت نام درپرتال ثبت وام ها در زمانتعیین شده از سوی   

 https://portal.srd.ir/login.aspx?univ=139     

 صندوق رفاه دانشجویان ن در پروندهآ دییتأفعال بانک تجارت به نام دانشجو و ثبت و  حساب شمارهارائه  (1

 صندوق رفاهن در پرونده آمعتبر به اداره رفاه و اسکن  نامه ضمانتارائه تعهد محضری و  (2

 ،  نامهاجارهاصل ،  وام شده درخواست دییتأپرینت ، از جمله  ارائه مدارکدرصورت درخواست ودیعه مسکن :  ➢

م کارگزینی یا کپی پروانه کسب ضامنین به ، تحویل دو فقره تعهدنامه محضری بهمراه کپی حکهگیری رکد 

 اداره رفاه .

کسر اقساط از ضامن وپرینت درخواست وام علوی در صورت درخواست وام علوی : ارائه مدارک از جمله ،  ➢

 .تحویل مدارک فوق به اداره رفاهضامن وحکم کارگزینی  یکپو

 

 

https://portal.srd.ir/login.aspx?univ


هافر هرادا
 ج ناد
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 دانشجویانبیمه حوادث  ➢

کلیه  گرددیمی بیمه منعقد هاشرکتبیمه حوادث دانشجویی بین دانشگاه و یکی از  قراردادی هرسال تحصیلی در ابتدا

در چهارچوب این  رندیگیمدانشجویان شاغل به تحصیل از ابتدا تا انتهای هرسال تحصیلی تحت پوشش این بیمه قرار 

 .شودینموجهی از دانشجو اخذ  گونهچیهتوافقنامه 

 دییتأدر قالب فایل اکسل به دفتر بیمه ارسال و پس از  احوال ثبتاز  روزبه با استعالم هر شخصی اشناسنامهاطالعات 

 .گرددیمدریافت  نامه مهیو بشرکت واریز  حساب بهتوسط شرکت مبلغ حق بیمه دانشجویان توسط دانشگاه 

و  عضونقصی پزشکی در اثر حادثه و هانهیهزی قابل توجهی در توافقنامه از جمله پرداخت امهیبتعهدات 

 .شودیمی نیبشیپی و فوت در اثر حادثه ازکارافتادگ

 


