
 رسانی دستگاهجهت ارائه روی پایگاه اطالعخدمت خدمت/زیر اطالعاتفرم 

 ۱۸۰۴۱۶۲۵۰۰۰شناسه خدمت :  ارائه وام های دانشجویی به متقاضیان  :عنوان خدمت

 (G2Gخدمت به دیگردستگاه های دولتی)            (G2B) خدمت به کسب و کار    (           G2Cخدمت به شهروندان )          : نوع خدمت

یان : جهت رفاه حال دانشجویانی که نیاز به دریافت وام های دانشجویی دارند اعتباری از سوی صندوق رفاه وزارت بهداشت جهت ارائه به دانشجوشرح خدمت

 مهلت مقرر در پرتال صندوق رفاه اقدام به ثبت نام کنند.تحت عنوان وام دانشجویی تخصیص گرفته است. دانشجویان متقاضی وام  باید در 

 مدارک مورد نیاز:

تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه دانشجو ،کپی عقدنامه صفحه اول تا پنجم جهت دانشجویان متاهل و کپی شناسنامه و کارت ملی همسر(( ،   -1

 کپی کارت ملی ، یك قطعه عكس دانشجو وشماره حساب بانك تجارت

 (نمـونه فرم تعـهدنامه محضری در سـایت معاونت دانشجـویی ، فرهنگی دانشگاه موجود می باشدنامه محضری) تعهد  -2

داره رفاه دانشجویانی که متقاضی وام مسكن می باشند ارائه اجاره نامه رسمی معتبر با کد رهگیری )اجارنامه سه برگی هولوگرام دار(جهت ارائه به ا -3

 الزامی می باشد.
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 ده دقیقه خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

 در بازه زمانی تعیین شده که اطالع رسانی می شود همه روز در ساعات اداری  ساعات ارائه خدمت:

 یك بار حضوری بار مراجعه تعداد

هزینه ارایه خدمت)ریال( به 

 خدمت گیرندگان

 

 شماره حساب )های( بانكی مبلغ)مبالغ(

  نداردهزینه ای 

  

. . .  

ت
نحوه دسترسی به خدم

 

   (        با کلیك روی نماد کاربر را هدایت کند )پیوند صفحه ارائه خدمت بصورت الكترونیكی اینترنتی    

 )آدرس پست الكترونیك خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی(                         پست الكترونیك:     

      (           با کلیك روی نماد نمایش داده شود )در صورت وجود ارائه شماره مرکز تماس یا تلفن گویا: تلفن گویا یا مرکز تماس    

   )پیوند دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراه( تلفن همراه    

        (صورت وجود با کلیك روی نماد نمایش داده شود شماره سامانه پیامكی ارائه خدمت در) پیام کوتاه    

  )لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان ارائه خدمت(خدمات پیشخوان ارائه خدمت یا دفاتر دفاتر     



 نحوه دسترسی به شكایت از خدمت:

 خدمت( )از دید متقاضینمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت 

 

 



 


