گزارش اداره رفاه دانشجویان
آمار فعالیت های انجام شده اداره رفاه دانشجویان در سال تحصیلی98-99

عنوان

تعداد

مبلغ (به ریال)

تعداد کل وام های صندوق رفاه و بنیاد علوی در سیستم فاز2

2810

26،598،446،500

2468

------

223

742،264،000

تعداد تسویه های ثبت شده در سیستم گلستان و ثبت اطالعات
بدهی و دفترچه اقساط در سیستم گلستان

کار دانشجویی

صدور نامه های رسمی تسویه حساب های صندوق رفاه جهت
درج در پرونده آموزشی دانش آموختگان بدهکار (تسویه

1129

--------

های نهایی صندوق رفاه دانشجویان)
 %100دانشجویان جاری دانشگاه تحت پوشش بیمه حوادث
قرار گرفته اند.
شرکت بیمه نوین
غرامت فوت و نقص عضو و از کارافتادگی کلی و جزئی دائم
 300،000،000ریال
و جبران خسارت هزینه های پزشکی  60،000،000ریال
از تاریخ  98/8/1تا 99/8/1

9627

251،763،840

تعداد کل تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان و بنیاد علوی در سیستم فاز 2در سال تحصیلی98-99

ردیف

نام تسهیالت

تعداد

مبلغ (به ریال)

1

تحصیلی

1303

6،278،692،500

2

شهریه

174

3،690،000،000

3

تحصیلی ویژه دکتری(صندوق)

378

6،804،000،000

4

تحصیلی بنیاد علوی

141

936،000،000

5

تحصیلی ویژه دکتری (از طریق بانک توسعه تعاون)

54

1،134،000،000

6

مسکن و ودیعه مسکن

46

1،596،000،000

ضروری (خرید لوازم کمک آموزشی ،خرید کتب
7

تخصصی ،ممتاز و نمونه ،مبتکر ،قهرمان ورزشی ،حوادث

296

2،936،322،000

غیر مترقبه ،پایان نامه و روشندل(نابینا و کم بینا))
8

ضروری ویژه دکتری

50

1،500،000،000

9

زیارت عتبات عالیات کشور عراق

67

491،000،000

10

ازدواج

45

900،000،000

11

تغذیه

256

332،432،000

2810

26،598،446،500

جمع

آمار فعالیت های انجام شده اداره رفاه دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی98-99

عنوان

تعداد

مبلغ (به ریال)

تعداد کل وام های صندوق رفاه و بنیاد علوی در سیستم فاز2

1808

16،327،721،500

1891

------

179

635،260،000

تعداد تسویه های ثبت شده در سیستم گلستان و ثبت اطالعات
بدهی و دفترچه اقساط در سیستم گلستان

کار دانشجویی

صدور نامه های رسمی تسویه حساب های صندوق رفاه جهت
درج در پرونده آموزشی دانش آموختگان بدهکار (تسویه

634

--------

های نهایی صندوق رفاه دانشجویان)
 %100دانشجویان جاری دانشگاه تحت پوشش بیمه حوادث
قرار گرفته اند.
شرکت بیمه نوین
غرامت فوت و نقص عضو و از کارافتادگی کلی و جزئی دائم
 300،000،000ریال
و جبران خسارت هزینه های پزشکی  60،000،000ریال
از تاریخ  98/8/1تا 99/8/1

9627

251،763،840

تعداد کل تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان و بنیاد علوی در سیستم فاز)98-1( 2

ردیف

نام تسهیالت

تعداد

مبلغ (به ریال)

1

تحصیلی

731

3،362،467،500

2

شهریه

95

1،915،000،000

3

تحصیلی ویژه دکتری(صندوق)

218

3،924،000،000

4

تحصیلی بنیاد علوی

92

614،000،000

5

تحصیلی ویژه دکتری (از طریق بانک توسعه تعاون)

28

588،000،000

6

مسکن و ودیعه مسکن

29

1،086،000،000

ضروری (خرید لوازم کمک آموزشی ،خرید کتب
7

تخصصی ،ممتاز و نمونه ،مبتکر ،قهرمان ورزشی ،حوادث

220

2،181،822،000

غیر مترقبه ،پایان نامه و روشندل(نابینا و کم بینا))
8

ضروری ویژه دکتری

38

1،140،000،000

9

زیارت عتبات عالیات کشور عراق

66

484،000،000

10

ازدواج

35

700،000،000

11

تغذیه

256

332،432،000

1808

16،327،721،500

جمع

آمار فعالیت های انجام شده اداره رفاه دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی98-99

عنوان

تعداد

مبلغ (به ریال)

تعداد کل وام های صندوق رفاه و بنیاد علوی در سیستم فاز2

1002

10،270،725،000

577

------

تعداد تسویه های ثبت شده در سیستم گلستان و ثبت اطالعات
بدهی و دفترچه اقساط در سیستم گلستان

صدور نامه های رسمی تسویه حساب های صندوق رفاه جهت
درج در پرونده آموزشی دانش آموختگان بدهکار (تسویه

495

--------

های نهایی صندوق رفاه دانشجویان)

کار دانشجویی

44

107،004،000

تعداد کل تسهیالت صندوق رفاه دانشجویان و بنیاد علوی در سیستم فاز)98-2( 2

ردیف

نام تسهیالت

تعداد

مبلغ (به ریال)

1

تحصیلی

572

2،916،225،000

2

شهریه

79

1،775،000،000

3

تحصیلی ویژه دکتری(صندوق)

160

2،880،000،000

4

تحصیلی بنیاد علوی

49

322،000،000

5

تحصیلی ویژه دکتری (از طریق بانک توسعه تعاون)

26

546،000،000

6

مسکن و ودیعه مسکن

17

510،000،000

ضروری (خرید لوازم کمک آموزشی ،خرید کتب
7

تخصصی ،ممتاز و نمونه ،مبتکر ،قهرمان ورزشی ،حوادث

76

754،500،000

غیر مترقبه ،پایان نامه و روشندل(نابینا و کم بینا))
8

ضروری ویژه دکتری

12

360،000،000

9

زیارت عتبات عالیات کشور عراق

1

7،000،000

10

ازدواج

10

200،000،000

جمع

1002

10،270،725،000

