
 فرهنگي و دانشجويي معاونت حساب تسويه الكترونيكي فرم در تغييرات

 

به  هاي فنيمعاونت دانشجويي و فرهنگي پرديس دانشكده حساب دانشجويان بادر خصوص فرآيند تسويه

امور دانشجويي از  براي دانشجويان، اين سازي فرآيند مذكور و تسهيل اموررساند در راستاي بهينهاستحضار مي

حساب هاي تسويهفرم )حسابالكترونيكي تسويه هايسازي فرمادغام و يكپارچه اقدام به 1399/02/29تاريخ 

يك فرم  قالب خود در حساب با خوابگاه(نامه تسويهمعرفي حساب با واحد تغذيه وبا امور دانشجويي، تسويه

 .( نمودحساب با معاونت دانشجويي و فرهنگيفرم الكترونيكي تسويه) حسابتسويه

 :ضروري است در روند بررسي درخواست، ذكر برخي نكات در همين خصوص و پيرو تغييرات جزيي

 تكميل  گردد )قابل ذكر استدر چند مرحله از دانشجو دريافت مي الزم شدن فرم، اطالعاتبا توجه به طوالني

 انجامد(.به طول مي -دقيقه  5و براي دانشجويان با وضعيت عدم بدهي، كمتر از  -دقيقه  10تا  5حداكثر  اطالعات،

 گردد؛ همچنين پس از ثبت نهايي ي پاياني و ثبت نهايي فرم، هيچ درخواستي ارسال نميتا مرحله

درخواست تسويه  2 همزمان -ضمن ارجاع دانشجو به صفحه راهنما  -درخواست توسط دانشجو 

 گردد.ايجاد مي براي وي ITS3)تسويه با امور دانشجويي و تسويه با واحد تغذيه( در سامانه  سابح

 حساب خوابگاه در اين فرم، الزم است همكاران الزم به ذكر است با توجه به ادغام درخواست تسويه

يا  استفاده و ازضمن توجه به اظهار دانشجو، نسبت به بررسي اطالعات سامانه)ها( اقدام نموده  گرامي،

اطمينان حاصل نمايند؛ بديهي است در صورت استفاده دانشجو از  عدم استفاده دانشجو از خوابگاه

طبق روال  - حساب با خوابگاهنامه تسويهصدور معرفي بايست در نخستين مرحله نسبت بهخوابگاه، مي

دانشجو ارسال نمود )قابل ذكر را از طريق پاسخ به درخواست  اقدام نموده و اطالعات الزم -پيشين 

اطالعات مقطع تحصيلي در  حساب خوابگاه در سامانه گلستان، از بستنتسويه است تا پيش از درج

 و يا صدور فيش جهت پرداخت دانشجو خودداري شود(. سامانه صندوق رفاه دانشجويان

 درخواست  )عدم امكان ايجاد فرم تسويه حساب با بنياد حاميان دانشكده فني، با توجه به امكانات موجود

به طور نسبي  -دارد كه با توجه به تعداد  بيشتر( همچنان نياز به تكميل به صورت جداگانه را

گردد؛ اگرچه همچنان فوق ايجاد نمي در فرآيند ايخلل عمده مند از تسهيالت بنياد،دانشجويان بهره كم -

 اهد شد.ها / فرآيندهاي موجود تالش خوسازي فرمجهت بهينه

 .خواهشمند است از مراجعه حضوري خودداري فرمائيد 
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