باسمه تعالی

راهنمای وام شهریه نیمسال تحصیلی 1399-1
(به روزرسانی شده در تاریخ( 99/9/10شامل اطالعیه اولیه+شرایط ضمانت وام و مدارک مورد نیاز )
لطفا پس از مطالعه کامل این راهنما  ،در صورت داشتن شرایط  ،اقدام به درخواست وام نمایید.

خالصه ضوابط وام شهریه
 انجام ثبت نام آموزشی و انتخاب واحد در نیمسال جاری
 اولویت نیاز مالی
 اولویت علمی (دانشجویان دارای معدل باالتر از اولویت برخوردار خواهند بود)
 رعایت شئون دانشجویی و عدم سابقه در کمیته انضباطی
 عدم اشتغال به کار در زمان دریافت وام دانشجویی (به استثنای کار دانشجویی)
(پس از تایید وام دانشجویان غیرشاغل و با مالحظه بودجه ،امکان پرداخت وام به شاغلین وجود خواهد داشت)
 به دانشجویان مهمان ،وام تعلق نمیگیرد (این دانشجویان می توانند در دانشگاه مبدأ درخواست وام نمایند)
 به دانشجویانی که از بورس و یا کمک هزینه تحصیلی استفاده میکنند وام شهریه تعلق نمیگیرد.
 ازدانشجویان دارای دو نیمسال مشروطی درخواست وام پذیرفته نمیشود.
 از دانشجویان کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد نهایتا تا ترم پنجم و دانشجویان کارشناسی پیوسته و
دانشجویان دکتری تا ترم نهم درخواست وام دریافت میشود.

 دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته نهایتاً  8نیمسال ،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد نهایتاً 4
نیمسال و مقطع دکتری نهایتاً  8نیمسال میتوانند وام شهریه دریافت کنند.
 مبلغ وام هر نیمسال برای مقطع کارشناسی  10.000.000ریال ،مقطع کارشناسی ارشد  20.000.000ریال و مقطع
دکتری  50.000.000ریال میباشد.
 درخواست اینترنتی زودتر در بازه تعیین شده می تواند به عنوان اولویت درنظر گرفته شود.

 دانشجویانی که از مقاطع قبل دارای قسط بندی وام می باشند در صورت معوق شدن اقساط ،قادر به
ایجاد مقطع جدید و یا درخواست وام نخواهند بود و ابتدا باید اقساط خود را بهروز نمایند .به روز نبودن
اقساط معوق امکان تایید وام توسط دانشگاه را نیز سلب میکند
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خالصه مراحل وام شهریه
توسط تمامی متقاضیان

* ثبت درخواست اینترنتی وام شهریه

طبق همین راهنما ( متقاضیان بار اول،گزینه وام شهریه و متقاضیانی که قبال از بانک مهر ایران وام گرفته اند ،وام شهریه
غیرانتفاعی بانک مهر ایران را انتخاب نمایند)

* تحویل مدارک وام به صندوق رفاه دانشگاه

توسط دانشجویانی که برای بار
اول متقاضی وام هستند

دانشجویان عزیز با اشراف کامل به این اطالعیه ،مدارک مورد نیاز(ذکر شده در صفحه  10و  11این اطالعیه) را در اسرع
وقت به صندوق رفاه دانشگاه (آقای حبیبی) تحویل نمایند.
دانشجویانی که در نیمسالهای قبل از بانک مهر ایران وام دریافت کرده اند نیازی به انجام این مرحله ندارند.

توسط صندوق رفاه دانشگاه

* بررسی مدارک  ،تشکیل پرونده
 ،ارجاع به وزارت علوم و پیگیری های مربوط

* تایید نهایی درخواست

توسط صندوق رفاه وزارت علوم

* واریز مبلغ وام

توسط صندوق رفاه وزارت علوم

وام از صندوق رفاه وزارت علوم به حساب دانشگاه واریز میگردد(.وجهی به دانشجو پرداخت نشده و مبلغ وام صرف شهریه میگردد)
وام دانشجویانی که قبال از بانک مهر ایران وام شهریه گرفته اند همچنان توسط بانک مذکور پرداخت می شود.
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تنظیمات الزم برای مرورگر
برای درخواست اینترنتی باید از مرورگر اینترنت اکسپلورر

استفاده فرمایید.

برای این منظور ابتدا تنظیمات زیررا روی این مرورگر اعمال کنید.
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حال می توانید با توجه به اینکه جزو کدام گروه زیر هستید
از نشانی اینترنتی زیردرخواست وام شهریه نمایید :

گروه الف  :دانشجویان ورودی نیمسالهای قبل که دارای پرونده وام شهریه (بانک مهر ایران) می باشند.
گروه ب  :دانشجویان قدیم و جدید که دارای پرونده وام شهریه در مقطع قبلی می باشند.
گروه ج  :دانشجویان قدیم و جدید که دارای پرونده وام شهریه نمی باشند.
------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گروه الف :

دانشجویان ورودی نیمسالهای قبل که دارای پرونده وام شهریه (بانک مهر

ایران) در مقطع تحصیلی فعلی می باشند:

ورود به پورتال
* درج کد ملی (طبق راهنما)
* درج کلمه عبور (که به صورت پیشفرض،
کد ملی میباشد).
* درج حاصل جمع خواسته شده
* ورود

به راهنمای صفحه ورود توجه داشته باشید.

4

ورود به منوی درخواست وام
* انتخاب شهریه بانک مهر ایران
* نمایش شعبه بانک دانشجو
درج کد دریافت شده

* درج شماره همراه و کلیک کد صحت سنجی
* ثبت درخواست

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

گروه ب :

دانشجویانی که دارای پرونده وام شهریه در مقطع تحصیلی قبلی میباشند :

ورود به پورتال
* درج کد ملی (طبق راهنما)
* درج کلمه عبور (که به صورت پیشفرض،
کد ملی میباشد).
* درج حاصل جمع خواسته شده
* ورود

به راهنمای صفحه ورود توجه داشته باشید.
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درخواست مقطع جدید
ازمنوی اطالعات دانشجو

تکمیل فرم:
برای تکمیل بندهای ستارهدار ابتدایی
نیاز به جستجو و انتخاب از لیست
دارید .برای جستجو بخش کوچکی از
کلید واژه موردنظر را وارد نموده سپس
جستجو و از لیست انتخاب کنید.
در تکمیل فرم نهایت دقت را مبذول
دارید اطالعات ناقص و اشتباه غیر
قابل ویرایش و تایید می باشد.
نوع دوره  :روزانه می باشد

* پس از تکمیل و ذخیره فرم فوق برای تایید شدن پرونده اینترنتی صندوق رفاه خود ،با شماره( 44252050آقای
حبیبی)تماس بگیرید .پس از تایید ،شما دارای پرونده در مقطع فعلی میشوید.

اکنون مراحل بعد را انجام دهید:
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ورود به پورتال
* درج کد ملی (طبق راهنما)
* درج کلمه عبور (که به صورت پیشفرض،
کد ملی میباشد).
* درج حاصل جمع خواسته شده
* ورود

به راهنمای صفحه ورود توجه داشته باشید.

ورود به منوی درخواست وام
* انتخاب نوع وام(شهریه)
درج کد دریافت شده

* درج شماره همراه و کلیک کد صحت سنجی
* ثبت درخواست

پس از ثبت درخواست وام الزم است دانشجویان این گروه (ب) در اسرع وقت مدارک مورد نیاز (ذکر شده درصفحه  10و
 11این اطالعیه) را به صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه (ساختمان فرهنگ -طبقه پنجم– آقای حبیبی) تحویل نمایند:
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گروه ج :

دانشجویانی که دارای پرونده وام شهریه نمی باشند :

کلیک"ثبت نام دانشجوی جدید"

ورود کد ملی و تاریخ تولد و جستجو

تکمیل فرم:
برای تکمیل برخی از بندهای
ستارهدار نیاز به جستجو و انتخاب از
لیست دارید .برای جستجو بخش
کوچکی از کلید واژه موردنظر را وارد
نموده سپس جستجو و از لیست
انتخاب کنید.

نوع دوره  :روزانه

درج شماره همراهی که به نام شما میباشد

مبذولباشد
می

در تکمیل فرم نهایت دقت را
دارید اطالعات ناقص و اشتباه غیر
قابل ویرایش و تایید می باشد.

می باشد

درج کد دریافت شده
می باشد

کلیک روی دریافت کد
صحت

در انتها کلیک روی ذخیره
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* پس از تکمیل و ذخیره فرم فوق برای تایید شدن پرونده اینترنتی صندوق رفاه خود ،با شماره( 44252050آقای
حبیبی)تماس بگیرید .پس از تایید ،شما دارای پرونده در مقطع فعلی میشوید.

اکنون مراحل زیر را انجام دهید:

ورود به پورتال
* درج کد ملی (طبق راهنما)
* درج کلمه عبور (که به صورت پیشفرض،
کد ملی میباشد).
* درج حاصل جمع خواسته شده
* ورود

به راهنمای صفحه ورود توجه داشته باشید.

ورود به منوی درخواست وام
درج کد دریافت شده

* انتخاب نوع وام(شهریه)
* درج شماره همراه و کلیک کد صحت سنجی
* ثبت درخواست

پس از ثبت درخواست وام الزم است دانشجویان این گروه (ج) در اسرع وقت مدارک مورد نیاز (ذکر شده درصفحه  10و
 11این اطالعیه) را به صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه (ساختمان فرهنگ -طبقه پنجم– آقای حبیبی) تحویل نمایند:

برای پاسخ به سواالت و رفع مشکالت احتمالی با شماره های زیر تماس بگیرید:
 44238171-5داخلی  368و ( 44252050آقای حبیبی)
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شرایط ضمانت وام دانشجویی:
تعداد ضامنین وام دانشجویی:
 -1برای دریافت وام تا سقف مبلغ  150.000.000ریال  ،یک نفر ضامن واجد شرایط مندرج در بند بعدی(شرایط ضامنین) الزامی است.
 -2برای دریافت وام های دانشجویی تا سقف مبلغ  300.000.000ریال  ،معرفی یک نفر ضامن رسمی یا پیمانی و یا دو نفر ضامن قراردادی از
بین ضامنین واجد شرایط مندرج در بند بعدی(شرایط ضامنین) الزامی است.
 -3برای دریافت وام های دانشجویی بیش از مبلغ  300.000.000ریال  ،معرفی یک نفر ضامن دیگر )عالوه بر ضامنین قبلی( صرفا از میان
کارکنان رسمی و پیمانی واجد شرایط در بند بعدی(شرایط ضامنین) الزامی است.

شرایط ضامنین وام دانشجویی:
-1کارکنان رسمی و پیمانی دستگاههای اجرایی و همچنین کارکنان قراردادی آن دستگاهها با حداقل  5سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی.

تبصره )1دستگاه های اجرایی شامل کلیه وزارتخانه ها ،مراکز دولتی ،موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی ،شرکت های دولتی و کلیه
دستگاه هایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است (از قبیل شرکت ملی نفت ایران ،سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران ،بانک مرکزی ،بانک ها و بیمه های دولتی(
تبصره )2موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی شامل شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان) مادامیکه بیش از  50 %سهام و سرمایه آنان
متعلق به شهرداری ها باشد( ،جمعیت هالل احمر ،کمیته امداد امام خمینی)ره( ،بنیاد مسکن انقالب اسالمی ،کمیته ملی المپیک ایران،
بنیاد15خرداد ،سازمان تبلیغات اسالمی ،سازمان تامین اجتماعی ،شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی ،بنیاد امور بیماری های خاص ،سازمان دانش
آموزی جمهوری اسالمی ایران ،صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر ،صندوق تامین خسارت های بدنی و سایر سازمان هایی که براساس
قوانین و مقررات مشمول این عنوان قرار می گیرند.
-2اعضای هیأت علمی وزارت خانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
-3اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاه آزاد اسالمی و همچنین کارکنان رسمی و قراردادی آن دانشگاه با حداقل  5سال سابقه کار.
-4کارکنان رسمی و پیمانی قوه مقننه و همچنین کارکنان قراردادی آن قوه با حداقل  5سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی.
-5کارکنان رسمی ،پیمانی و دارندگان پایه قضایی قوه قضاییه (به استثنای کارآموزان آن قوه) و همچنین کارکنان قراردادی آن قوه با حداقل
پنجسال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی.
-6سردفتران اسناد رسمی ،ازدواج و طالق دارای مجوز از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور.
-7کارکنان استخدامی نیروهای مسلح .
-8بازنشستگان کشوری و لشگری و مستمری بگیران تأمین اجتماعی .
-9مشمولین دریافت حقوق و مزایا از بنیاد شهید و امور ایثارگران .
-10کارکنان قرارداد دائم بانک ها با حداقل  5سال سابقه کار.
-11کمیته امداد امام خمینی)ره (جهت ضمانت مددجویان تحت پوشش آن نهاد بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با صندوق رفاه وزارت علوم.
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مدارک مورد نیاز برای ارائه به صندوق رفاه دانشگاه:
دانشجویان عزیز الزم است پس از انجام درخواست اینترنتی وام شهریه با توجه به ضامن خود ،مدارک زیر را در اسرع وقت به صندوق رفاه دانشگاه ( طبقه
 5ساختمان فرهنگ ،آقای حبیبی) تحویل نمایند .دانشجویانی که در نیمسالهای قبل از بانک مهر ایران وام شهریه گرفته اند ،نیازی به تحویل مدارک ندارند.

چنانچه " ضامن" کارمند ،حقوق بگیر ،بازنشسته ،مستمری بگیر و یا عضو هیأت علمی باشد:
 )1ارائه آخرین حکم استخدامی یا قرارداد یک سالهی ضامن  ،دارای مهر تأیید و امضاء دستگاه مربوطه
 )2ارائه گواهی کسر از حقوق ضامن از دستگاه مربوطه
تبصره )1در گواهی کسر از حقوق می بایست نوع استخدام) رسمی ،پیمانی ،قراردادی ( درج گردد و صرفا خطاب به صندوق رفاه دانشجویان
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری باشد و سازمان مربوطه متعهد به پرداخت بدون قید و شرط بدهی از طریق کسر از حقوق ضامن گردد.

تبصره )2ارائه گواهی کسر از حقوق برای وام تا سقف  150.000.000و  300.000.000ریال ،به مبلغ 300.000.000ریال الزامی است.
تبصره )3ارائه گواهی کسر از حقوق برای وام های دانشجویی بیش از  300.000.000ریال ،به مبلغ 600.000.000ریال الزامی است.
 )3ارائه اصل تعهد نامه محضری بر اساس فرم مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی( .فرم مذکور در انتهای این اطالعیه قرار دارد)
 )4ارائه فرم درخواست وام شهریه نیمسال  99-1که توسط دانشجو تکمیل و امضا شده است( .فرم مذکور در انتهای این اطالعیه قرار دارد)

چنانچه ضامن از سردفتران باشد :
 )1ارائه کپی مجوز یا پروانه فعالیت) کپی برابر با اصل شده ممهور به دفترخانه اسناد رسمی(
 )2ارائه اصل تعهد نامه محضری بر اساس فرم مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی( .فرم مذکور در انتهای این اطالعیه قرار دارد)
 )3ارائه فرم درخواست وام شهریه نیمسال  99-1که توسط دانشجو تکمیل و امضا شده است( .فرم مذکور در انتهای این اطالعیه قرار دارد)
چنانچه دانشجو تحت پوشش کمیته امداد باشد :
 )1ارائه اصل نامه ضمانت از کمیته امداد امام خمینی(ره) برای دانشجویان تحت پوشش آن نهاد
 )3ارائه فرم درخواست وام شهریه نیمسال  99-1که توسط دانشجو تکمیل و امضا شده است( .فرم مذکور در انتهای این اطالعیه قرار دارد)
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نحوه بازپرداخت وام ها

شرایط عمومی بازپرداخت
کارمزد وام :
وجهی است که به تمامی وامهای دانشجویی برای طول مدت دریافت وام تا شروع اولین سررسید اقساط به صورت روز شمار با نرخ 4 %
مطابق فرمول زیر محاسبه می گردد:

دین حال :
چنانچه زمان ادای دین بدهکار فرا رسیده باشد و پرداختی از سوی وی صورت نگیرد کل بدهی ،اعم از اصل وام و کارمزد بایستی به صورت
یکجا پرداخت شود ،در این صورت ،بدهی وی به دین حال تبدیل میگردد.
پایان دوره دریافت وام :
حداکثر نیمسالهای تحصیلی که دانشجو متناسب با هر مقطع تحصیلی میتواند از وامهای دانشجویی صندوق بهرهمند گردد) در مقاطع کارشناسی
ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته  4نیمسال تحصیلی ،کارشناسی پیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته  8نیمسال تحصیلی است(
شروع دوره بازپرداخت وام دانشجویان دارای سنوات آموزشی مازاد :
برای آن دسته از دانشجویان که مطابق مقررات دانشگاه از مجوز سنوات آموزشی مازاد استفاده می نمایند ،حداکثر دو نیمسال تحصیلی اضافه
از نظر صندوق قابل قبول می باشد.
دوره تنفس :
مدت زمانی است که به عنوان شروع دوره بازپرداخت بدهی در نظر گرفته شده است .شروع این دوره  9ماه پس از پایان دوره دریافت وام
در هر مقطع تحصیلی ،تعیین میگردد.
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تعیین وضعیت بدهی:
تعیین وضعیت بدهی عبارت است از تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت بدهی توسط دانشجو در پایان دوره دریافت وام و قبل از پایان دوره تنفس،
که به صورت بازپرداخت یکجای کل بدهی و یا اخذ دفترچه اقساط مطابق ضوابط این آیین نامه در هر مقطع تحصیلی می باشد.بهره مندان از
مزایای صندوق ملزم میباشند حسب وضعیت تحصیلی ،طبق مقررات صندوق نسبت به تعیین وضعیت و بازپرداخت بدهی خود صرفاً در
چارچوب این آیین نامه اقدام نمایند.
 پایان دوره دریافت وام دانشجویان در مقاطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته  4نیمسال تحصیلی ،کارشناسی پیوسته ودکتری تخصصی ناپیوسته  8نیمسال تحصیلی است.
 پایان دوره دریافت وام دانشجویانی که مطابق قوانین پرداخت وام ،در اولین نیمسال اضافی وام دریافت کرده اند ،یک نیمسال تحصیلیاضافه می گردد.
 بهره مندان از وام صندوق جهت صدور دفترچه اقساط ملزم می باشند حداکثر تا  9ماه پس از پایان دوره دریافت وام در هر مقطع تحصیلی،نسبت به باز پرداخت  10 %از کل مانده بدهی خود اقدام نمایند..
 آن دسته از دانشجویان و دانش آموختگانی که در زمان مقرر نسبت به تعیین وضعیت بدهی خود و دریافت دفترچه اقساط اقدام ننمایند،مجموع بدهی آنان به دین حال تبدیل شده و صندوق راساً دفترچه تک قسط کل بدهی ایشان را صادر می نماید و دانشجو ملزم به پرداخت
یکجای کل بدهی خود می باشد
 در زمان قسط بندی پس از پرداخت  % 10وام  ،مبلغ اقساط و مدت بازپرداخت متناسب با میزان باقی مانده بدهی حداکثر تا پنج سال تعیینمیشود.
 حداقل مبلغ قسط  2میلیون ریال تعیین می گردد که این مبلغ به صورت سالیانه به تشخیص رئیس صندوق قابل افزایش است. برای دانشجویان دارای شرایط خاص) از کارافتادگان و مبتالیان به بیماری های صعب العالج و تحت پوشش نهادهای حمایتی خاص (مدت بازپرداخت با حداقل مبلغ  1میلیون ریال قسط ،تا هفت سال تعیین می گردد که این مبلغ به صورت سالیانه به تشخیص رئیس صندوق
قابل افزایش است.
 بهره مندان از وام های دانشجویی صندوق در صورتی که یک یا بیش از یک قسط معوق داشته باشند و یا در زمان تعیین شده نسبت بهتعیین وضعیت بدهی و اخذ دفترچه اقساط اقدام ننمایند ،در فهرست بدهکاران بانک مرکزی قرار خواهند گرفت.
 بهره مندان از وام های دانشجویی صندوق که دارای دفترچه بازپرداخت اقساط میباشند در صورتی که بیش از  10قسط متوالی در پرداختاقساط خود تأخیر نمایند کل بدهی آنان) اعم از اصل ،کارمزد و خسارات متعلقه (به دین حال تبدیل شده و باید به صورت یکجا و در یک
مرحله واریز نماید.
 دانشجویان بهره مند از وام های دانشجویی صندوق که بر اساس قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه ،امکان ادامه تحصیل و فراغت (درمقطع تحصیلی پذیرش شده) را نداشته ولی واجد شرایط اخذ مدرک در دوره معادل و یا پائین تر از مقطع تحصیلی قبولی قبلی باشند همانند
دانشجوی انصرافی تلقی شده و ملزم به تسویه کل بدهی به صورت یکجا به صندوق می باشند.
 -درخصوص دانشجویان انتقالی کل بدهی دانشجو به پایان فارغ التحصیلی وی در همان مقطع منتقل خواهد شد.
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شرایط بازپرداخت گروه های خاص
 )1مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی:
دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که مشمول انجام خدمت نظام وظیفه عمومی می باشند ملزم به تعیین وضعیت بازپرداخت وام
های دانشجویی خود حداکثر تا  3ماه پس از پایان دوره دریافت وام در هر مقطع تحصیلی می باشند و تاریخ آغاز بازپرداخت بدهی این دسته از
بهره مندان حداکثر  6ماه پس از پایان دوره قانونی خدمت نظام وظیفه عمومی می باشد.
تبصره  )1در صورت هرگونه استنکاف ،تأخیر غیرقانونی و یا معافیت این دسته از دانش آموختگان از اعزام ،از زمان استنکاف یا تاخیر
حداکثر یک ماه پس از تاریخ معافیت ،ملزم به اعالم وضعیت به دانشگاه محل تحصیل خود می باشند .در غیر این صورت کل بدهی آنان به
دین حال تبدیل می گردد.
تبصره  )2دانش آموخته مشمول خدمت نظام وظیفه که در حین خدمت از ادامه آن معاف می شود ،موظف است ظرف مدت یک ماه از
تاریخ معافیت نسبت به اعالم وضعیت به دانشگاه محل تحصیل خود اقدام نماید .در غیر این صورت ملزم به بازپرداخت کل بدهی خواهد
شد.
 )2دانش آموختگان معاف از هزینه های تحصیلی :
دانشجویان و دانش آموختگانی که بر اساس قوانین و مقررات خاص کشوری از پرداخت کل یا بخشی از هزینه های تحصیلی معاف هستند
چنانچه از وام های صندوق رفاه استفاده کرده باشند ،ملزم به پرداخت یکجای کل بدهی با احتساب کارمزد  4 %و خسارات متعلقه می
باشند.

نکته مهم:

دانشجویان عزیز به خاطر داشته باشید الزم است در نیمسالهای بعدی نیز ،پس از مطالعه راهنمای وام که بعد از
زمان حذف و اضافه در وب سایت و شبکه های اجتماعی رسمی دانشگاه اطالع رسانی می شود ،اقدام به
درخواست اینترنتی وام شهریه نمایید.

معاونت دانشجویی و فرهنگی

اداره امور دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویان
99/8/19
www.usc.ac.ir
www.student.usc.ac.ir
)@usc_Sca (https://www.instagram.com/usc_sca
)@uscnewsline (https://t.me/USCNEWSLINE
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