
شایان ذکر          سهیالت دریافت نمایند.  شجویان وام و ت صندوق رفاه دان ستفاده ازامکانات  شجویان می توانند با ا دان

شجویی بوده و پس از انجام اقدامات اولیه و اداری درمرحله       سهیالت از طریق پرتال دان ست این ت ست که درخوا ا

ساب بانکی با نام تجارت کارت جوان که موجبا  سان در تمام طول روز و از   نهایی از طریق ح ستیابی راحت و آ ت د

طریق خودپردازهای دنیای تجارت الکترونیک را فراهم نموده استتت قابد دریافت می باشتتد که تبارتند ازم وام               

صره        سکن ،وام تب ضروری،ودیعه م سکن ،وام  صیلی ،وام م شبانه   )۲تح صره   -شهریه  واحد بین ) ۲روزانه(، وام تب

شجوئی و وام بنیاد تلوی.     الملد (، بیمه خدمات سیه و بیمه حوادث، کاردان شجویان بور ساس اتالم    درمانی دان برا

صید         شاغد به تح شجویان  ست اداره رفاه، کلیه دان ساس   سرپر سهیالت  و هاوام نامه آئین برا  رفاه صندوق  ت

ند می دانشتتجویان   را خود وام  درخواستتت http://portal.srd.ir آدرس به  دانشتتجویی پرتال  طریق از توان

 .  نمایند ارسال رفاهی تقویم در مندرج بندیزمان  طبق

 

 وام تحصیلی و مسکن 

  اول نیمسال   وام تحصیلی و مسکن در هر نیمسال و بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می گردد .       

صندوق رفاه دانشجویان    تحصیل  سال  هر ضوابط  صیلی  سال  هر دوم نیمسال  و  روز ۵۱ماه و  ۴ی طبق  ماه و  ۱ تح

 روز محاسبه می گردد .  ۵۱

سنجش و وزارت              سازمان  سری  سرا شگاه که در آزمون های  شجویان ممتاز و نمونه دان سه برابر م برای دان وام 

شت  سب  درمان و  بهدا سه برابر        ب سه  تا حداکثر صندوق  منابع با متنا ضروری )  صیلی و  صوب وام تح سرانه م رابر 

پایه( قابد پرداخت به دانشجویان تادی ، براساس دستورالعمد و ضوابط تعیین شده دانشجویان ممتاز و نمونه ، با       

 تشخیص معاونت و تصویب هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان قابد پرداخت می باشد . 

   وام ضروری 

شود   شجویان تعلق         به وامی اطالق می صندوق رفاه دان سوی  شجویان روزانه از  صید به دان که یکبار در طول تح

 میگیرد و می بایست پس از گذشت یک سال از شروع به تحصید نسبت به دریافت این وام اقدام فرمایند .

   ودیعه مسکن 

ستای تامین بخشی از نیازهای دانشجویان ، به دانشجویان متاهلی که فاقد خوابگا     ه و دارای مسکن اجاره ای   دررا

صندوق رفاه دانشجویان وام ودیعه مسکن بصورت قرض الحسنه تعلق          سوی  شند با ارائه مدارک مورد نیاز از میبا

 می گیرد.

شایان ذکراست دانشجویان می بایستی هنگام انجام مراحد فارغ التحصیلی نسبت به تودت وام به صندوق اقدام         

 نمایند.  

http://portal.srd.ir/


  شهریه روزانه( )۲وام تبصره 

 جهت پرداز شهریه  مازاد دانشجویان  به وام اینم دانشگاه  روزانه دوره  روزانه ( مخصوص دانشجویان  ) ۲وام تبصره  

 هر شهریه  احتساب  با نیمسال  هر در دانشجویان  رفاه صندوق  مقررات و نامه آیین طبق شهریه  پرداخت به کمک

ساس  بر فرد شجو  انتخابی های واحد ا شکده های مربوطه واریز می گردد .     به ترم آن در دان ساب آموزش دان ح

 دانشجویان دوره دکترا ودانشجویان تخصصی دولتی ) آزاد( نیزمیتوانند این وام را دریافت نمایند.

  واحد بین الملد() ۲وام تبصره 

تحصید بوده و موظف به  این وام به دانشجویان دوره روزانه که در واحد پردیس بین الملد این دانشگاه مشغول به    

 . میشود اطالق  پرداخت شهریه میباشند

 بیمه خدمات درمانی دانشجویان بورسیه وحوادث دانشجویان   

         سازمان بیمه خدمات درمانی شکی و شت وآموزش پز صندوق رفاه وزارت بهدا ساس تفاهم نامه فی مابین  برا

شرایط و قوانین(      ساس  سیه و خانواده آنها ) برا شجویان بور شش بیمه خدمات درمانی   دان می توانند تحت پو

 باتنوان سایر اقشاری قراربگیرند. 

           سایت بیمه ستی به  شش بیمه قرار بگیرند می بای شجویان برای اینکه تحت پو ست که کلیه دان شایان ذکر ا

 دفترچه درخواست  و مراحد تکمید به نسبت  و مراجعه  http://www.bimehsalamat.irسالمت ایرانیان  

 .نمایند اقدام بیمه

 .کلیه دانشجویان شاغد به تحصید به مدت یکسال تحت پوشش بیمه حوادث قرارمیگیرند 

 

  نحوه استفاده از سیستم اتوماسیون تغذیه

دانشجویی به دانشجویان پس از دریافت کارت دانشجویی هوشمند خود درصورت تماید به استفاده از غذای 

 ترتیب زیر اقدام نمایندم

 نحوه شارژ کارت تغذیه  

 افزایش اتتبار کارت تغذیه از طریق اینترنت ) شبکه شتاب ( م-۵

و تایپ شماره دانشجویی به تنوان نام کاربری و کدملی به تنوان  http://food.iums.ac.irبا مراجعه به آدرس 

کلمه تبور، گزینه افزایش اتتبار را انتخاب کرده و پس از تایپ مبلغ مورد نیاز، آن را تأیید نموده و سپس روی 

ده و خود را وارد نمو ccv۲رقمی روی کارت شتاب و رمز اینترنتی و  ۵۱گزینه پرداخت کلیک کنید. سپس شماره 

 سپس مجدداً گزینه پرداخت را انتخاب نمایید.

http://www.bimehsalamat.ir/
http://food.iums.ac.ir/


 واریز مبلغ به بانک ملت و ارائه فیش واریزی به کاربر اتوماسیون -۲

  http://food.iums.ac.irرزرو اینترنتی غذا از طریق وب سایت -۳

 pos)دستگاه (افزایش اتتبار کارت تغذیه توسط کارت بانکیامکان مراجعه مستقیم به کاربر اتوماسیون و  -۴

  

 تذکر مهم 

  روز سه  ۲۴توجه داشته باشید رزرو غذا برای هفته بعد فقط از روز شنبه تا سه شنبه ) حداکثر تا ساتت

روز سه شنبه امکان پذیر  ۲۴شنبه( هر هفته میسر می باشد و هرگونه تغییر در رزرو هفته بعد، تا ساتت 

 ز چهارشنبه وجود نخواهد داشت. است و درصورت تدم اقدام به رزرو غذا در این روزها امکان رزرو غذا در رو

  . در صورت تعطیلی روز چهارشنبه مهلت رزرو غذا برای هفته آینده تا پایان روز دوشنبه خواهد بود 

  ًدقت کنید مبلغ اتتبارموجود درکارت شما کمتر از مبلغ وتده هایی که می خواهید رزرو شود، نباشد و حتما

 ایید.به موقع نسبت به شارژ کارت خود اقدام نم

 اینترنتی رزرو هنگام در. ) است پذیر امکان  http://food.iums.ac.irرزرو اینترنتی غذا از طریق وب سایت -۲

 دقت فرمایید. ( غذا رزرو مکان و تاریخ به حتماً

 سرویس ها امکان پذیر می باشد.تهیه ژتون فراموشی از طریق سیستم های وب کیوسک نصب شده در سلف  -۳

در صورت فراموش کردن رزرو غذا در طول هفته در دانشکده ها ارائه غذای روزفروش در سلف ها) در صورت مازاد -۴

 برابر قیمت تادی غذا امکان پذیر خواهد بود. ۳بودن غذا( با قیمت 

 وجود نخواهد داشت.در صورت رزرو اشتباه ، در دانشکده های دیگر امکان خرید روزفروش  -۱

 نحوه تحوید غذا

  دانشجویان گرامی می توانند غذایی را که رزرو کرده اند درمحد و زمان مقرر با استفاده از دستگاه تحوید

 غذا، دریافت نمایند. 

 .وتده غذایی رزرو شده فقط در همان سلفی که رزرو انجام گرفته قابد تحوید است 

 تماید جهت رزرو صبحانه وشام می بایست از طریق اینترنت اقدام به  دانشجویان ساکن خوابگاه ها درصورت

 رزرو صبحانه و شام نمایند.

 زمان توزیع غذا 

http://food.iums.ac.ir/
http://food.iums.ac.ir/


 ساتت توزیع ناهارم .۵

 می باشد. ۵۴الی  ۳۱م۵۵ ساتت از ها سرویس سلف در 

 ساتت توزیع صبحانه و شام در خوابگاهها .۵

  و درشش ماهه دوم سال از  ۲۱الی ۵۱از ساتت وتده صبحانه وشام به طور همزمان در شش ماهه اول سال

 توزیع می گردد. ۵۱تا ۵۱ساتت 

 

 


