
 

 

 تسویه حساب تسهیالت دریافتی از صندوق رفاه دانشجویی وزارت عتف

 h t t p : / / i c t . u m . a c . i r            مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات
 9 از   1 صفحه 

 

 تسویه حساب تسهیالت دریافتی

 از صندوق رفاه دانشجویی وزارت عتف 

 

 

 تسویه حساب تسهیالت دریافتی از صندوق رفاه دانشجویی وزارت عتف: نام سامانه

  معاونت دانشجویی / )سدف(های دانشگاه فردوسی مشهد : سامانهنام سامانه مرجع

 فرهنگی اجتماعی و دانشجوییمعاونت : متولی

 اندانشجوی یرفاهامور کارشناس و رییس اداره  کاربران:

 

 1400 مهر تاریخ استقرار:

 1400 مهرتاریخ آخرین توسعه: 

 1400 مهرتاریخ تهیه مستند: 

 های کاربردی مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات اداره سامانه توسعه و پشتیبانی:

 

 1400 نسخه برنامه:

 خیر مستندسازی کد:

 بلهها: مستندسازی داده

 خیر (:پویاهای امکان اجرای مستقل سامانه )مستقل از سامانه

 
 

 PHPنویسی: زبان برنامه

 My SQL پایگاه داده:

 LAMP فناوری:
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 معرفی -1

  .ده سازی شده استفرایند تسویه تسهیالت دریافتی از صندوق رفاه دانشجویی در این سیستم طراحی و پیا

صیلی  سال تح سیده  کلیهبرای در ابتدای خرداد ماه هر  سنوات رفاهی آنها به اتمام ر شجویانی که  ست  ودان درخوا

ساب نداده سویه ح ستمی اند، پت سی سویهو انجام فرایند  مبنی بر ثبتیام  سال  ت شجویی ار صندوق رفاه دان پرونده رفاهی 

 می شود. عالوه بر آن کلیه دانشجویانی که متقضی تسویه بدهی های دریافتی خود از این صندوق می باشند، می توانند

سامانه سدف طریق از  انشجویاند یرفاهامور ره س ادادرخواست خود را ثبت نمایند. کارشناس و ریی پرتال پویااز طریق 

 .نمایندها را در مراحل مختلف بررسی و اعالم نظر میاستدرخو

 

 هاویژگی -2

  یان از صندوق تسهیالت دریافتی دانشجومبالغ بدهی تحت پوشش بودن، ضامن/ضامنین و بررسی مدارک امکان

 رفاه

  پیامک به هریکو ارسال  ت رفاهی آن ها به پایان رسیدهسنواواکشی لیست دانشجویانی که امکان 
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 یندهافرآ -3

 اتمام سنوات رفاهی – 3-1

ها به اتمام رسیده و هنوز تسویه حساب شروع فرآیند تسویه حساب باید ابتدا دانشجویانی که سنوات رفاهی آنبرای 

اتمام سنوات  ،پرونده رفاهیتسویه حساب  یمنو ،معاونت دانشجوییبه این منظور از سامانه  .اند مشخص شوندننموده

 .(2-3شکل ) صفحه اتمام سنوات رفاهی را باز کنید(، 1-3شکل ) رفاهی

  
 2نسخه  -سامانه آحفا یمنو: 1-3شکل 

 

 
 لیست اتمام سنواتصفحه : 2-3شکل 

 

نمایش داده می لیست دانشجویانی که سنوات رفاهی آن ها به پایان رسیده  با انتخاب کلید

توانید برای دانشجو می از قسمت عملیات با انتخاب سپس به هریک پیام سیستمی ارسال خواهد شد.شود و 

خاتمه زمان سنوات رفاهی و لزوم انجام تسویه حساب تسهیالت دریافتی از صندوق »مبنی بر  پیامک اطالع رسانی

 .ارسال نمایید «رفاه دانشجویی
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 بررسی درخواست – 3-2

 برای بررسی کامل اطالعاتایشان ، درخواست توسط هر دانشجو یه و تکمیل اطالعاتپس از ثبت درخواست تسو

ها از سامانه معاونت دانشجویی، منوی شود. ریاست اداره رفاه برای بررسی درخواستاداره رفاه ارسال میبرای رییس 

 .(3-3شکل ) کندها را باز می(، صفحه بررسی درخواست1-3شکل ها )، لیست درخواستپرونده رفاهیتسویه حساب 

 
 هابررسی درخواستصفحه  :3-3شکل 

 

و برای  توانید بررسیمی هایی که در مرحله بررسی توسط رییس باشد را از قسمت درخواستدر این صفحه 

 مشاهده نمایید. توانیدهای دیگر را می. و درخواست(4-3شکل )نماییدکارشناس با ذکر توضیحات ارسال 
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 صفحه تایید اطالعات توسط رییس اداره رفاه: 4-3شکل 

 

 

اطالعات تکمیل شده توسط دانشجو اعم از . در مرحله بعد کارشناس اداره رفاه درخواست را باید بررسی نماید

اطالعات مربوط به تسهیالت، اطالعات سازمان مورد حمایت دانشجو و اطالعات ضامن یا ضامنین در صورت 

 کنید بررسیاطالعات درخواست دانشجو را   گردد. به این منظور از قسمت درخواست تقسیط بررسی و تایید می

 (.5-3شکل )

 
 صفحه بررسی اطالعات درخواست: 5-3شکل 
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. صفحه اطالعات هر بدهی را کنیدرا مشاهده در این صفحه از قسمت کاربرگ بدهی فهرست تسهیالت ثبت شده 

 (.6-3شکل )برای ویرایش باز کنید از 

 
 : صفحه جزییات تایید وام6-3شکل 

توجه شود که کلیه وام های وارد شده باید مورد تایید توانید مبلغ و نوع وام را ویرایش و ثبت نمایید. در این فرم می

 کارشناس واقع شده باشد.

کارشناس اطالعات  ،باشد حمایتی سازمانیا تحت پوشش در صورتی که دانشجو درخواست تقسیط داشته باشد و 

 ند. کمربوط به آن را نیز بررسی می

کاربرگ ضامن دارای مشکل باشد، می توانید درخواست دانشجو را برای ویرایش اطالعات چنانچه در این بررسی 

 . دهیدازگشت ضامن به ایشان ب

وق رفاه دانشجویی بررسی اولیه، وضعیت استفاده دانشجو از هریک از وام های صند اطالعاتپس از تایید در ادامه 

 استفاده دانشجو از هر وام را بررسی و سپس ثبت  ارشناس با انتخابکمی گردد. در صفحه لیست درخواست ها 

 (.7-3شکل ) کندمی
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 تایید تسویه یا عدم تسویه بدهی :7-3شکل 

 

در این فرایند چنانچه داشجو از سرای دانشجویی استفاده نکرده باشد، استفاده ایشان از وام ودیعه مسکن/موارد خاص 

توسط کارشناس چنانچه دانشجو شرایط و درخواست تقسیط وام خود را داشته باشد  پس از تایید بدهیبررسی می شود. 

وام ایشان به وضعیت تقسیط تغییر وضعیت می دهد و در غیر این صورت فرایند برای پرداخت نقدی بدهی ادامه پیدا 

  خواهد کرد.

صندوق رفاه دانشجویی سایت پرداخت نقدی در فیش  ،پرداخت شودبه صورت کامل می بایست چنانچه بدهی 

ها از صفحه بررسی درخواست ثبت آن در پرتال صندوق رفاهبرای دانشجو فعال شده و توسط کارشناس صندوق رفاه 

در سامانه سدف ثبت می شود و سپس برای پرداخت طی سه روز تقویمی  (8-3شکل )مطابق تصویر  با انتخاب

 آینده، به دانشجو پیام سیستمی ارسال می شود.

 
 صفحه فعال کردن فیش :8-3شکل 
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کد رهگیری برای پرداخت به صورت  کند.پرتال پویا کد رهگیری پرداخت خود را ثبت میدر ادامه دانشجو از طریق 

 هر(. این کار برای 9-3شکل ) نمایدسپس کارشناس اداره رفاه کد پیگیری را بررسی و تایید میشود. نقدی صادر می

 .گرددانجام  میبایست وام

 
 صفحه تایید کد رهگیری:9-3شکل 

 

(. این فرآیند برای تمام 10-3شکل )تایید نهایی خواهد کرد را وام دانشجو صحت تسویه کارشناس برای هر وام 

 شود تا در نهایت بدهی دانشجو به صورت کامل تسویه شود.های دانشجو انجام میوام

 
 تسویه بدهیتایید صفحه  :10-3شکل 

 

پس از بررسی وام ودیعه مسکن/موارد خاص استفاده دانشجو از سایر وام های دانشجویی بررسی می شود. چنانچه 

داخت نقدی و یا تقسیط بدهی مشخص دانشجو از سایر وام ها استفاده نموده باشد، با توجه به شرایط ایشان امکان پر

 .کابرگ بدهی تسویه می شود در نهایت می گردد و

 (.11-3شکل توانید بررسی نمایید)وضعیت و گردش فرآیند را از قسمت کاربرگ گردش درخواست می در هر گام
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 کاربرگ گردش درخواست:11-3شکل 

 
 


