
 آیند وامفر                                                            

 شرح عملیات ردیف
شخص/ واحد انجام 

 دهنده

1 

عمومی، تابلوهای اعالناا،،   روابط رسانی به دانشجویان از طریق سیستم گلستان، اطالع

 کانال تلگرام و ...

صادوو  راااد دانشاجویی طای      زمان ثبت نام اناواع وام  دانشاجویی از طار    : 1شرح 

 بخشدامه ای به دانشگاد ها اعالم می شود.

 کارشداس ادارد رااد

2 

 پورتال دانشجویی صدوو  راادنام از طریق  ثبت

مراجعاه کاردد و ناوع وام     پورتاال نام باه   : دانشجویان پس از اطالع از زمان ثبت1شرح 

 .دهدو موردنظر را درخواست می

 یاه، تغذ ،عتباا،  هاای تصیایلی، واروری، مسا  ،     روزانه وام: برای دانشجویان 2شرح 

 گیرد ، ودیعه مس   و ویژد دکتری و برای دانشجویان شبانه وام شهریه تعلق میازدواج

گیرد و بارای   نام صور، می : اگر دانشجویان تعهونامه مصضری داشته باشدو ثبت3شرح 

دانشجویانی که تعهونامه مصضری نوارناو ابتاوا بایاو تعهوناماه را گراتاه و سا س در       

 نام کددو. ثبت تا بتواندو ثبتاطالعا، موردنظر را اس   و  صدوو  راادسیستم 

وو  رااد پروناود نوارناو مای بایسات از     صد 2دانشجویانی که در سیستم  ااز : 4شرح 

 .طریق زیر  ثبت نام کددو

ثبت  -----وارد کردن کو ملی  ---ثبت نام----ورود به پورتال دانشجویی صدوو  رااد

 -----در انتظار تاییو ثبت مشخیا، از طر  دانشگاد ----مشخیا، اردی وتصییلی 

پورتال دانشاجویی صادوو     2ورود به  سیتم ااز -----دریاات پیامک تاییو مشخیا،

 ثبت وام مورد نظر-----درخواست وام-----ثبت مشخیا، آدرس----رااد 

 کاما  : دانشجویان دکتری برای دریاات وام ویژد دکترا بایو ارم مربوط به آن را 5شرح 

برای وام ویژد  3و2و1وارم شمارد  1برای وام ویژد دکتر ی نوع  2و 1ارم شمارد ) .کددو

 (2نوع دکتری 

 دانشجویان

3 

 بررسی شرایط دانشجویان 

مدظور واجو شرایط بودن گرات  وام بررسی خواهو شو و  دانشجویان به موارک :1شرح 

 شود. انو مشخص می لیست دانشجویانی که درخواست وام کردد

 رئیس ادارد رااد

4 

 اعالم اعتبار

هاای   دانشاگاد وام  : صدوو  رااد با توجه به تعاواد دانشاجویان روزاناه و شابانه    1شرح 

 دهو مختلف را اختیاص می

 2صدوو  رااد ااز 



5 

 اعالم به مویر امور دانشجویی

نام کردد و مبلغ وام اعطایی به ماویر اماور دانشاجویی ارجااع      یست ااراد ثبتل: 1شرح 

 شود. دادد می

 رئیس ادارد رااد

6 

 های مختلف به دانشجویان بررسی و تعیی  مقوار وام

نام کردد برای گارات  وام و اعتباار صادوو  راااد      جه به تعواد نفرا، ثبت: با تو1شرح 

 شود مبلغ وام اعطایی مشخص می

 مویر امور دانشجویی

 مویر امور دانشجویی ارجاع نتایج به معاونت دانشجویی 7

 معاونت دانشجویی بررسی، تائیو و ارجاع به مویر امور دانشجویی 8

 مویر امور دانشجویی ادارد رااددریاات و ارجاع به رئیس  9

 رئیس ادارد رااد ارجاع تعواد دانشجویان واجو شرایط و نوع وام درخواستی به ااز دو صدوو  رااد 11

11 

 واریز وام

حساا  باناک تجاار، دانشاجویان و      : برای دانشجویان دورد روزانه وام به شمارد1شرح 

 شود واریز میحسا  دانشگاد  برای دانشجویان نوبت دوم وام به

گردد و س س لیست  حسا  دانشگاد واریز می یان شبانه مبلغ ک  وام بهدانشجو :2شرح 

حساا    های آزاد جهات واریاز باه    مراتب به کارشداس آموزش وام شهریه را طبق سلسله

 گردد شهریه دانشجویان ارسال می

معاونات  ---یی معاونات دانشاجو  ----ماویریت اماور دانشاجویی    ---رئیس ادارد راااد  

 کارشداس ---آموزشی 

 

 2صدوو  رااد ااز 

 


