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 باسمه تعالی

"در خصوص بازپرداخت اقساط و تسویه حساب پرسش های پرتکرار ارباب رجوع"  

در خصوص تسویه حساب: پرسش های پرتکرار ارباب رجوع  

 

 الف: سواالت مربوط به پورتال دانشجویی

 

 نحوهً ورود به پورتال دانشجویی چگونه است؟ -1

 می توانید وارد پورتال دانشجویی شوید.صرفاً با استفاده از مرورگر اینترنت اکسپلورر و گوگل کروم  :پاسخ

 

 در صورت فراموش کردن کلمه عبور چه کار باید کرد؟ .2

توسط همکاران صندوق و کاربران که پرونده پورتال دانشجوئی و بروزرسانی کدملی  گزینه 2 به روزرسانی از قسمت فاز پاسخ:

 امکان پذیر می باشد. دانشگاهی

 

 بازپرداخت بدهی چگونه است؟ ئی وجونحوه استفاده از پورتال دانش  .3

سهپ  پرداخهت دفترههه و  هها وپرداختهیبا انتخاب گزینهه با ورود به پورتال  در صورت فارغ التحصیلی در یک مقطع پاسخ:

گزینهه خصصهه ویهعیت در صورت هند مقطعی بودن با اسهتفاده از  و یدتوانید بدهی خود را پرداخت نمایمیانتخاب زمان واریز 

 ساط را انتخاب و واریز نمایید.تعداد اق ،از طریق پرداخت دفترههسپ  دفترهه اقساط را انتخاب و مقطع باالتر، 

 

 بانکی در فرآیند بازپرداخت چه کار باید کرد؟کارت در صورت بروز مشکل در مرحله ورود رمز  .4

 اشکال صبر کنید. در غیر این صورت از کارت بانکی دیگری استفاده کنید.در صورت اشکال یا قطعی در درگاه بانک تا رفع  پاسخ:

 (2)از طریق پرونده موجود در سامانه فاز دفترچه اقساط و تسویه حساب  سواالت مربوط بهب: 
 

 فرآیند پرداخت بدهی و درخواست تسویه حساب چگونه است؟ .1

 یها بخه  تسهویه اسهاب ،قسهمت پورتهال دانشهجوییاز  یدتوانو یا واریز کل بدهی می دفترهه اقساط پ  از واریز  پاسخ: 

با اداره رفاه دانشهگاه محهل  به تناسب مقطع تحصیلی سپ  دینمای خود را ثبت اره تلفن همراهمو ش ا انتخابردرخواست تسویه 
 د.تماس بگیری نهایی تحصیل خود جهت تأیید

 
 د پرداخت را مشاهده نمی کنم چه کار باید بکنم؟وقتی یک یا چند قسط وام را پرداخت نموده ام ولی تیک تأیی .2

این مورد به طور معمول توسط کارشناسان بررسی شده و اداالمکان رفع اشکال می شهود. در غیهر ایهن صهورت  :پاسخ

 فن آوری اطصعات ارجاع و نتیجه آن به متقایی اعصم می گردد. ادارهمراتب به 
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گزینه اقساط معوق و جریمه دیرکرد در صفحه نمایش داده شود تکلیف در صورتی که بدهی واریز شده اما همچنان  .3

 چیست؟

ه روز رسانی شهده و ب دیرکرد جریمه بدهی معوقه و ،مجدد محاسبهگزینه روی بر و کلیک توسط کارشناس نده با بررسی پرو پاسخ:

 نمای  داده می شود.

 

 راه های برقراری تماس تلفنی با کارشناسان تسویه حساب چیست؟

                                   تسههویه اسههاب و بههدهی پهه  از تمههاس بهها شههمارهر صههورت نیههاز بههه راهنمههایی در خصههوق دفترهههه اقسههاط و د :پاسخخخ

 را انتخاب نمایید. 140،141،142،143،353و  130،131،133داخلی  021-89376000

 : بازپرداخت اقساط در خصوص ارباب رجوع پرتکرار پرسش های
 

 چه باید کرد؟انتقال نیافته است به پرونده  کسر شده اماوجه پرداختی از حساب  صورتی کهدر  -1

ساعت وجه پرداختی به اساب دان  آموخته بازنگردد، می بایست پ  از  72اگر پ  از کسر مبلغ از اساب به مدت  :پاسخ 

اخت از طریق ارائه مدارک به دانشگاه محل ساعته اساب از لحظه پرداخت( و اعصم درگاه پرد 72دریافت صورتحساب)گردش 
 تحصیل و تنظیم درخواست کار به صندوق منعک  گردد.

 

 چگونه است؟ استرداد مبلغ اضافه واریزی نحوه -2

 درخواست تسویه اساب از طریق دانشگاه  :الف :پاسخ

ارائه درخواست استرداد از طریق دانشگاه در قالب درخواست کار و یا مستقصً از طریق شخص )که شامل ارائه  ب:          

 .و شبای اساب  شخص باشد( شماره اساب
 

وقتی که مبلغ به صورت اشتباه واریز کرده ام و به صندوق رفاه دانشجویان بدهکار نمی باشم تکلیف  -3

 چیست؟ 

ساعته  72)معرفی شماره اساب و شماره شبا به انضمام تصویر کارت ملی و صورتحساب گردش  ارائه درخواست کتبی :پاسخ

 .به نام شخص (
 

 چه باید کرد؟ غ بدهی را دوبار واریز نموده باشمدر صورتی که مبل -4

کسر می دانشجو  درصورتیکه دان  آموخته بدهی های دیگری داشته باشد مبلغ واریز شده از مانده بدهی های دیگر :پاسخ

 .(2و در غیر اینصورت پ  از صدور تسویه اساب مبلغ ایافه واریزی از طریق صندوق قابل برگشت می باشد )طبق بند گردد
 

 جهت ثبت فیش های دفترچه اقساط سامانه سجاد و یا فیش های نقدی بانک ملی چه باید کرد؟ -5

 پاسخ: 

سجاد می باشند مکلف به ارائه اصل اسناد دفترهه های پرداختی به  نی که دارای دفترهه اقساط از سامانهدان  آموختگا الف:

صندوق رفاه و یا نزدیک ترین دانشگاه محل زندگی خود بوده و از همان جا نیز می توانند مراال تسویه اساب خود را پیگیری 
 نمایند.
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و یا فی  نقدی که در  1390و  1386 درصورتیکه فی  واریزی متعلق به بدهی خوابگاههای مربوط به سال های ب:          

الصاق آن توسط دانشگاه از طریق  و ثبت صل فی  به دانشگاههای محل تحصیل،سامانه های صندوق ثبت نشده باشد با ارائه ا
 درخواست کار به صندوق ارسال گردد.

 

 ف چیست؟ در صورتی که از طریق عابر بانک و موبایل بانک پرداخت کرده ام اما ثبت نشده است تکلی -6

ساعته اساب از لحظه پرداخت که متعلق به شخص  72دریافت و ارائه گزارش بانکی )گزارش مربوط به گردش  پاسخ:

 .ساعت پاسخگویی می گردد 48به دانشگاه و انعکاس آن از طریق درخواست کار به صندوق ظرف  دانشجو می باشد (
 

بلغ جریمه از پرونده و م ام دانشجویان شرکت نمودهدر صورتیکه در طرح های بخشودگی صندوق رفاه  -7

 چه باید کرد؟ کسر نشده است ام

 دانشگاه محل تحصیل جهت ارسال درخواست کار به صندوق رفاه دانشجویانطریق پیگیری از  پاسخ:

 چیست؟ اس تلفنی با کارشناسان پیگیری مطالبات و معوقاتراه های برقراری تم

                                   پههه  از تمهههاس بههها شهههماره                  بازپرداخهههت اقسهههاط و واریهههزی ههههادر صهههورت نیهههاز بهههه راهنمهههایی در خصهههوق  پاسخخخخ:

 را انتخاب نمایید. 111،113،115،121داخلی  021-89376000
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