
 امور خدمات دانشجویی:

 بضاعت کم و مستعد متقاضی دانشجویان رفاهی وضع به کمک و استعدادها رشد جهت مناسب زمینه ایجاد منظور به دانشجویی وام

 شده است. گرفته نظر در

 استفاده نمایند:با ضامن دانشجویان محترم می توانند حین تحصیل از مزایای اخذ وام های زیر در قبال ارائه سند تعهد محضری 

 وام تحصیلی، وام شهریه )نوبت دوم(، وام ضروری, ازدواج, مسکن، ویژه دکتری روزانه و ... بهره مند شوند. -

« بخش دانشجویی» زمان درخواست وام های دانشجویی حدوداً ماه اول شروع هر ترم تحصیلی از طریق سامانه جامع گلستان 

 یان می باشد.و پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجو

راهنمای کلیه خدمات دانشجویی پرداخت و بازپرداخت وامهای دانشجویی در سایت ها و فرم، فرآیند ها،بخشنامه ها،آیین نامه

 برای دانشجویان است.  در دسترس  https://studentaffairs.ut.ac.ir اداره کل امور دانشجویی

 :تسویه حساب

 بخش باشند داشته مراجعه باید مقطعی هر در تحصیل اتمام از بعد دانشجویان تمامی که دانشگاه هایبخش ترینمهم از یکی

 .باشدمی ذیل گروه ۳ شامل که است دانشجویی حساب تسویه

 توسط آنها بدهی عدم نامه دانشجو، درخواست با ،اندننموده استفاده دانشجویی هایوام و خوابگاه از که انشجویانی: داول گروه

 .شد خواهد ارسال الکترونیکی پرونده به دانشکده/  پردیس کارشناس

دانشجو از  درخواست با ،اندنموده پرداخت را بدهی کل بهره مند و دانشجویی هایوام و خوابگاه از که دانشجویانی: دوم گروه

 صادر کارشناس توسط که ،قطعی حساب نامه تسویهمعرفی و   bp.swf.irطریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه به نشانی 

  .گردد می ارسال آموخته دانش الکترونیکی پرونده به میشود

 درخواست از پسد که دارن بدهی تقسیط درخواست و هستند بهره مند دانشجویی هایوام و خوابگاه از که دانشجویانی سوم: گروه

اقساط مانده  دفترچهکل بدهی و بدهی های یکجا پرداخت،  درصد از 10تحصیل، و پرداخت  محل دانشجویی امور از دانشجو

 اقساط همچنین. شودمی ارسال آموخته دانش الکترونیکی پرونده به بدهی تقسیط نامه و صادر رفاه صندوق سامانه در بدهی

 باشد.می پرداخت و مشاهده قابل رفاه صندوق دانشجویی پورتال در بدهی

ماه  9حداکثر زمان تعیین تکلیف تسهیالت رفاهی دریافت شده )بدهی به صندوق رفاه دانشجویان( که دانشجو باید بداند  -

ن حداکثر همچنی درصد جریمه ساالنه تاخیر خواهد شد. 12پس از فارغ التحصیلی می باشد. در غیر اینصورت مشمول 

سال  5سنوات تحصیلی قابل قبول برای بازگرداندن تسهیالت دریافتی برای مقاطع کارشناسی و دکتری تخصصی ناپیوسته 

سال می باشد. لذا در  9سال و دکتری تخصصی پیوسته  7سال و دکتری حرفه ای)عمومی(  ۳و کارشناسی ارشدناپیوسته 

https://studentaffairs.ut.ac.ir/


ین تبدیل شده و دانشجو موظف است کل بدهی به دَرداخت نقدی، بدهی برای تقسیط یا پصورت عدم تعیین تکلیف 

 بصورت یکجا پرداخت نماید.

پذیرفته شدگان مقاطع تحصیالت تکمیلی موظفند نسبت به تعیین تکلیف بدهی به صندوق رفاه دانشجویان از مقطع تحصیلی 

 طع تحصیلی جدید محروم خواهند بود.قبلی اقدام نمایند در غیراینصورت از هر گونه دریافت تسهیالت رفاهی در مق

 :دانشجویی همیار )کار(       

 برنامه، فوق فرهنگی، پژوهشی، امورآموزشی، پیشبرد در دانشجویان هایتوانمندی از گیریبهره منظوره ب دانشجویی همیار 

 تحصیلی مخارج از بخشی تأمین به کمک و دانشجویان برای علمی تجربه کسب هایزمینه ایجاد و رفاهی و خدماتی اداری،

 .می باشد. آنان

 :دانشجویان صنفی شورای 

 دانشجویان همکاری و ریزی برنامه سازی، تصمیم همفکری، مشارکت، سازی، زمینه تقویت برای مناسب بستر ایجاد منظور به

 بیمه تکثیر، رایانه، خدمات ها، کتابخانه خدماتی، امور ها،خوابگاه امور تغذیه، امور :شامل دانشجویان با مرتبط و صنفی امور در

 مستقل هایدانشکده در دانشجویی رفاهی – صنفی شوراهای و بدنی تربیت آموزشی، خدمات ارائه دانشجویی، هایوام حوادث،

 اجرایی بازوی عنوان به کل اداره این توسط آنها بین هماهنگی و انتخابات عملکرد بر نظارت ..شوند تشکیل توانندمی هاپردیس و

 گیرد.می صورت دانشگاه دانشجویی معاون

 توان یاب:  دانشجویان امور

 مستمر پیگیری و تالش سو، یک ازحرکتی(  -، کم توان جسمیبینا کم،  نابیناتوان یاب ) دانشجویان به تهران دانشگاه ویژه توجه

 .گردید یابان در حوزه امور دانشجوییتشکیل کمیته توان  موجب دیگر؛ سوی از خود مسائل مورد در عزیزان این

 تا جلسات برگزاری و مزبور دفاتر تجهیز و آموزشی کمک وسایل از برخی تهیه با تهران دانشگاه دانشجویی امور کل اداره 

 کشور سطح در کالن نگرشی با راستا همین در و بردارد بینا کم و نابینا عزیزان جانبه همه پیشرفت جهت در را هاقدم مؤثرترین

پایگاه اطالعات علمی نابینایان برای دانشجویان  است. نموده اقدام نیز نابینایان علمی اطالعات پایگاه اندازی راه طرح به اقدام

نابینا و کم بینا جهت پیشرفت تحصیلی و آموزشی آنان که دارای کتاب های درسی و علمی بصورت گویا است در دسترس 

 اعضای سایت می باشد.

 نمونهدانشجوی 

پژوهشی و فرهنگی مطابق آیین نامه به عنوان دانشجوی نمونه برگزیده  -توانند با کسب ویژگی های آموزشیدانشجویان می

 شوند.



امتیاز می توانند به  100امتیاز از کل  60متقاضیان شرکت در جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه در صورت کسب حداقل  -

 مرحله کشوری راه یابند. 

 جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه نیمه دوم شهریور ماه هر سال می باشد.زمان -

 :اداره تغذیه دانشجویی

ای( بر کیفیت و کمیت غذا می باشد. نظارت مین غذای سالم دانشجویی و نظارت علمی)بهداشتی تغذیههدف اداره تغذیه دانشجویی تأ

 و قوانین اساس بر های دانشجوییدر تمامی سلف ه، ناهار، و شام،های غذایی صبحانوعدهعالیه تخصصی بر تهیه، طبخ و توزیع 

ها، کنترل کیفی، و نظارت بر ها و آشپزخانهنظارت بر توسعه فضای غذاخوری وتجهیز کمک به ، صندوق رفاه دانشجویان مقررات

 .شودوظایف اداره تغذیه محسوب میدیگر دانشگاه، از  رستوران های مکملو  هاکاران غذاخوریحسن انجام کار پیمان

ارائه غذا به دانشجویان بومی در دانشگاه تهران در وعده ناهار و دانشجویان غیر بومی ساکن خوابگاه های دانشجویی در سه  -

 وعده صبحانه، ناهار و شام دانشجویی انجام می شود. 

غذاخوری های دانشکده ها و خوابگاه در هر سه وعده صبحانه، ناهار و شام دانشجویی از طریق رزرو و توزیع غذا در  -

 سیستم اتوماسیون تغذیه انجام می شود.

 دانشجویان عزیز جهت دریافت غذا می بایست: -

یش خرید مراجعه و با توجه به برنامه غذایی و سلف سرویس،غذا پ dining.ut.ac.irابتدا به سامانه تغذیه به آدرس 

 )رزرو(نمایند.

ساعته امکان رزرو و یا لغو غذا وجود  48صبح چهارشنبه هر هفته برای دانشکده/ پردیس و خوابگاه  10از روز شنبه تا  -

 دارد.

صبحانه، ناهار و شام دانشجویی در کلیه رستوران های دانشجویی با قیمت های دانشجویی و مصوب صندوق رفاه  -

 دانشجویان ارائه می شود.
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