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 :مقدمه

در اجراي مؤثرتر خدماتی کـه  و ها و مؤسسات آموزش عالی     به منظور استفاده بهتر دانشگاه     87-88درآغاز سال تحصیلی         
گـردد دوازدهمـین مجموعـه مـدون        می  سال است توسط صندوق رفاه دانشجویان بصورت تسهیالت اعطایی ارائه          30بیش از 

ت هیأهاي مختلف با آخرین تغییرات و نظـرات  فرم ها وها، دستورالعمل نامهینیت، آ صندوق مشتمل بر قانون، اساسنامه، مقررا     
 .دهد تا استفاده از آن موجب تسهیل در انجام امور رفاهی دانشجویان شوداختیار کارگزاران امر قرار می امناء تهیه و در

ع تحصیلی دانـشجویان مـستعد   هاي مناسب جهت رشد استعدادها و بخصوص کمک به وض       هدف صندوق ایجاد زمینه   
 .باشدکم درآمد و گسترش کیفیت و کمیت تسهیالت اعطایی می

و در هاي مختلفی توسعه بخشیده  خود را در شاخههاي روزافزونی که داشته است فعالیتصندوق رفاه دانشجویان با تالش     
     منـد   بهـره الت رفـاهی ی، بـصورت وام و تـسه  انـات  مزایـا و امک  هزار دانشجو از این   پنج شصت و  پانصد و  حال حاضر بیش از   

ها و مؤسسات آموزش عالی را نیـز در بخـش توزیـع      دانشگاههاي جدید، پشتیبانی    رات و مسئولیت  گردند و با تفویض اختیا    می
 .عهده گرفته استه  دانشجویی بهايها و غذاخوريهاي غیرنقدي و تعمیرات اساسی و تجهیزات خوابگاهیارانه

 اجرا و اعمال اصـولی ایـن   آنچه که حائز اهمیت است بلکه   وافی به مقصود نیست،     به طور یقین تدوین مجموعه مذکور             
ش عالی بـویژه امـور دانـشجویی    ی مؤسسات آموزیالن محترم اجرائوباشد و این همه جز با همکاري و هماهنگی مس   مواد می 

 .شودحاصل نمی
ها و مؤسسات آموزش عالی در محدوده مقـررات، بـه حـل        ماهنگی ضروریست دانشگاه  در جهت تحقق این همکاري و ه           

 .مسائل و مشکالت دانشجویان و رسیدگی به تقاضاي آنان اقدام نمایند
صندوق رفاه دانشجویان امیدوار است با اقدامات چند ساله اخیر، توانسته باشد حداقل بخشی از مشکالت مالی دانشجویان            

هـاي  هـا و دسـتورالعمل  ین نامـه یها و مؤسسات آموزش عالی را با هماهنگی، اجراي آ         ئل امور دانشجویی دانشگاه   عزیز و مسا  
 .مصوب، مرتفع نماید

الن و همکاران عزیز در مؤسسات آموزش عالی همچون گذشته درخصوص نتایج حاصل ئونظرات و پیشنهادات سازنده مس     
تجدید نظرهاي بعدي مورد استفاده و استناد قرار  واهد بود و به حول و قوه الهی در جریاناز اجراي این قوانین بسیار کارساز خ    

 .خواهد گرفت
 
 
 

  الهیاتبا آرزوي توفیق
 صندوق رفاه دانشجویان

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
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 قانون صندوق رفاه دانشجویان
 

      معیـشت دانـشجویان مـستعد و    ی و اسب جهت رشد استعدادها و کمـک بـه وضـع تحـصیل         به منظور ایجاد زمینه من     -1 ماده
شـود، در هریـک از    که در این قانون صندوق نامیده می»صندوق رفاه دانشجویان«بضاعت کشور، صندوقی تحت عنوان      کم

 .گرددعالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می هاي فرهنگ و آموزشوزارتخانه
تـی بـه انتخـاب    هیأمنقول تحت نظـر  هاي فعلی صندوق رفاه دانشجویان اعم از منقول و غیر        کلیه اموال و دارایی    -1تبصره  

وزراي فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادي و دارایی، برآورد، تقویم و به نسبت تعـداد      
 .وزارتخانه مذکور تقسیم خواهد شدهاي رفاه دو دانشجویان موجود بین صندوق

سـیس صـندوق رفـاه    تأتواننـد مطـابق مقـررات ایـن قـانون نـسبت بـه        هاي غیردولتی نیز می   هر یک از دانشگاه    -2 تبصره
 .دانشجویان اقدام نمایند

 : اهداف صندوق به شرح ذیل است-2 ماده
 .اعطاي کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان -1
 .کنندیانی که ضمن تحصیل ازدواج میاعطاي وام ازدواج به دانشجو -2
 .اعطاي وام در سایر موارد ضروري -3
ت امناء صندوق خواهد رسید و به نحوي عادالنه و  هیأ میزان و نحوه پرداخت وام و کمک هزینه تحصیلی به تصویب    -تبصره

 .گرددیکنواخت میان دانشجویان توزیع می
         ي دولـت، تـسهیالت اعطـایی سیـستم بـانکی، درآمـد حاصـله از               هـا  بودجه صندوق دو وزارتخانـه از محـل کمـک          -3 ماده

هاي وجوه مازاد صندوق، کمک و هدایاي اشخاص حقیقی و حقوقی، وجـوه حاصـل از محـل برگـشت اقـساط                      گذاريسرمایه
 .مین خواهد شدتأهاي دانشجویی بهاي خوابگاهبدهکاران و اجاره

ی از تسهیالت اعطایی سیستم بانکی و هـدایاي اشـخاص حقیقـی و حقـوقی و     هاي غیر دولت بودجه صندوق دانشگاه  -تبصره
 .شودمین میتأ از محل برگشتی اقساط بدهکاران وجوه حاصل

 :ت امنایی با ترکیب ذیل اداره خواهد شدهیأ هر صندوق زیر نظر -4ماده
 ).ت امناءهیأرئیس ( وزیر ذیربط -1
 .یا نماینده وي ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهوربرنامه معاون -2
 . و دارایی یا نماینده وييوزیر امور اقتصاد -3
 .معاون امور دانشجویی وزارتخانه ذیربط -4
 ).ت امناءهیأدبیر ( رئیس صندوق -5
 :هاي غیردولتی متشکل از اشخاص ذیل خواهد بوددانشگاه ت امناءهیأ -1تبصره 
 ).ت امناء هیأرئیس(رئیس دانشگاه  -1
 .معاون مالی دانشگاه -2
 .زشی دانشگاهمعاون آمو -3
 .معاون دانشجویی دانشگاه -4
 .)ت امناءهیأدبیر( رئیس صندوق -5
شـود و انتخـاب مجـدد وي     سال منصوب می4 مدت ت امناء براي هیأ رئیس صندوق به پیشنهاد رئیس و تصویب     -2 تبصره

 .بالمانع است
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ق، امور مـالی صـندوق، مقـررات    ت امناء، وظایف رئیس صندوهیأ اساسنامه صندوق مشتمل بر وظایف و اختیارات         -3تبصره  
پرداخت کمک هزینه، وام و نحوه استرداد آن، اخذ تضمین الزم در این زمینه، بنا به پیشنهاد مشترك وزراي فرهنگ و آموزش   

 .ت وزیران خواهد رسیدهیأعالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب 
 ت امنـاء هیأغیرانتفاعی به پیشنهاد ریاست دانشگاه و بـه تـصویب   هاي غیردولتی و هاي دانشگاه  اساسنامه صندوق  -4 تبصره

 .دانشگاه مربوط خواهد رسید
هـا و  مالی و معامالتی صندوق رفاه دانشجویان تابع مفاد قانون نحوه انجام امـور مـالی و معـامالتی دانـشگاه                امور -5 تبصره

 . است1369 مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب
 و سایر مقررات مغایر، ملغی 17/5/1352 خ تصویب این قانون، قانون تشکیل صندوق رفاه دانشجویان مصوب   از تاری  - 5 ماده
 .گرددمی

در  هـاي مـذکور   جهت جلوگیري از توقف امور مربوط به رفاه دانشجویان تا تصویب اساسنامه و انتقال اموال و دارایی   -تبصره
 .رفاه به کار خود ادامه خواهد داد ماده یک به مراجع ذیربط، صندوق فعلی 1 تبصره

 
و  یکهـزار و سیـصد    تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهارم اسـفند مـاه   10 ماده و 5قانون فوق مشتمل بر    

 .یید شوراي نگهبان رسیده استتأ به 9/12/1371و یک مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ  هفتاد
 . با تصویب مجلس شوراي اسالمی به قانون صندوق اضافه گردید21/5/1380 در تاریخ 4 ماده 5تبصره 
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 اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان
 

شود، داراي شخصیت حقوقی مستقل است و حـسب   صندوق رفاه دانشجویان که در این اساسنامه صندوق نامیده می        -1 ماده
صندوق . ن استزش پزشکی وابسته و محل آن در تهراهاي فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آمومورد به وزارتخانه
 اداره -  که از این پس قانون نامیده می شـود -قانون صندوق رفاه دانشجویان ) 4 (امناي موضوع مادهت هیأیاد شده زیر نظر    

 .می شود
 :صندوق داراي ارکان زیر خواهد بود  - 2 ماده

 ت امناءهیأ -1
 رئیس صندوق -2
 : ت امناء به شرح زیر استهیأ وظایف و اختیارات - 3 ماده
 .برداري از وجوه آنهسیاستگذاري و تعیین خط مشی صندوق و نحوه بهر : الف
 . تصویب بودجه و ترازنامه ساالنه و اعتبارات و صورت منابع و مصارف وجوه: ب
 .ب ارائه پیشنهاد یا تغییر تشکیالت صندوق به سازمان امور اداري و استخدامی کشور براي تصوی: ج
و کمک به دانشجویان مـشمول دریافـت تـسهیالت در     )نوع و میزان(هماهنگی در تعیین درصد دانشجویان متقاضی وام،         : د

 .داخل و خارج کشور با هماهنگی دو وزارت یاد شده
 .هاي دانشجوییبهاي خوابگاهها و اجارهپرداخت وام هماهنگی در تعیین مبلغ و چگونگی باز: ه
 .هاي اجرایی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط نامهینیتصویب آ : و
 .تهیأت امناء و تصویب آن هیأ انتصاب رئیس صندوق به پیشنهاد رئیس : ز
 .کنندگان از مزایاي صندوق تعیین نمونه و نوع تعهد استفاده: ح
 .ندوقی صیگذاري براي ایجاد درآمد و نیل به خود کفا تصویب ضوابط مربوط به سرمایه: ط

ت امناء سالی دو بار به پیشنهاد رئیس صندوق و موافقت وزیر مربوط به منظـور اسـتماع گـزارش      هیأ جلسات عادي    - 4 ماده
 .شودهاي مالی سال قبل و اتخاذ تصمیم در سایر موارد تشکیل میاقدامات انجام شده، بررسی و تصویب صورت

یابد و تصمیمات با حداقل سه رأي موافـق اعـضاء حاضـر در جلـسه       میهر جلسه با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت           
 .معتبر است

در این صورت باید حداقل یک هفته قبل از تاریخ تـشکیل      . العاده تشکیل دهد  تواند جلسه فوق  ت امناء می  هیأ رئیس   - تبصره
 .جلسه از اعضاء، به صورت کتبی دعوت به عمل آید

ام اجرایی صندوق است که وظایف و اختیارات خود را با رعایت قوانین و مقـررات مربـوط    رئیس صندوق باالترین مق - 5 ماده
 :اهم وظایف و اختیارات وي عبارتند از. دهدانجام می

 .ت امناءهیأ اجراي کلیه مصوبات : الف
 .ود مقرراتل غیر براي استیفاي حقوق صندوق در حدی نمایندگی صندوق در کلیه مراجع اداري و قضایی با حق توک: ب
 .ت امناءهیأ ارائه گزارش عملکرد ساالنه صندوق به : ج
ت امناء براي تصویب که توسط ذیحساب حـداکثر تـا قبـل از    هیأ ارائه ترازنامه و صورت منابع و مصارف ترکیبی ساالنه به  : د

 .شودشروع سال تحصیلی بعد تهیه و ارائه می
 .اه هر سال لغایت اسفند ماه همان سال است سال مالی هر صندوق از اول فروردین م-6 ماده
ها بـا  شود نگاهداري و کلیه پرداختها از طریق خزانه افتتاح می      وجوه صندوق در حساب خاصی که در یکی از بانک          -7 ماده

 .شودگیرد و به حساب هر یک از دانشجویان در شعبه بانک واریز میصدور چک از حساب یاد شده صورت می
ي مصرف نشده پایان هر سال مالی صندوق به عنوان مازاد به سال مالی بعد انتقال و همراه منابع مالی دیگر                موجود -8 ماده

 .رسددر سال مالی بعد به مصرف می
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ا و مؤسـسات آمـوزش عـالی و    هـ  امور مالی هر صندوق تابع مفاد قانونی نحوه انجام امور مالی و معامالتی دانـشگاه         -9 ماده
ها در قانون یاد شـده  ت امناء و رؤساي دانشگاههیأت امناء و رئیس هر صندوق همان وظایف و اختیارات     یأهتحقیقاتی است و    

 .را دارا هستند
 .معتبر است) ذیحساب( اوراق مالی صندوق با امضاي رئیس صندوق و مسئول امور مالی و  کلیه اسناد-10 ماده
 الزم را براي ارسال وجوه پرداختی به دانشجویان شـاغل تحـصیل    بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران تسهیالت -11 ماده

 .سازددر خارج از کشور را در قالب اعتبارات ارزي مصوب فراهم می
کشور بـا توجـه بـه       ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل      دانشگاه  دانشجویان شاغل به تحصیل دوره روزانه در       -12 ماده

هاي دیگر، همچنین عدم اشتغال به کاري که مـستلزم  افت بورس، کمک یا وام از سازمان  استعداد و استحقاق مالی و عدم دری      
ت امنـاء و حـدود   هیأجهاتی که پرداخت وام یا کمک را ایجاب کند، با رعایـت ضـوابط مقـرر از طـرف                دریافت اجرت باشد و   

 .کنندامکانات صندوق از وام مربوط استفاده می
ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مسئول و مجري اخـذ سـند تعهـد هـستند و درصـورت      ه امور دانشجویی دانشگا   -13 ماده

 .تخلف متعهد، صندوق حق درخواست اجراي مفاد سند را از مراجع ذیربط دارد
هاي نزد نمایندگی ت امناءهیأ دانشجویان شاغل به تحصیل خارج از کشور، سند تعهد خود را طبق مقررات مصوب                 -14 ماده

 .کنندمی ایران در خارج تنظیم میجمهوري اسال
مند و به درجه رفیع شـهادت نائـل یـا جانبـاز،           بهره وقکه به نحوي از مزایاي صند      دانشجویان و فارغ التحصیالنی    -15 ماده

اد شوند درصورت اعالم رویداد مذکور حسب مورد از سوي بنیاد شهید انقالب اسالمی، بنیاند یا میازکارافتاده کلی یا فوت شده
 .شوندالذمه میمستضعفان و جانبازان، سازمان بهزیستی کشور، و یا سازمان ثبت احوال از کلیه دیون خود به صندوق بري

نمرات استفاده کنندگان از کمک یا وام فقط بعد از استرداد کلـی بـدهی و انجـام     تسلیم اصل مدرك تحصیلی و ریز   -16ماده  
 . تعهدات قانونی دیگر امکان پذیر است

هاي دولتی و مؤسسات تعاونی و خصوصی، همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی کـه     ها، نهادها و ارگان    کلیه دستگاه  -17ماده  
نمایند و یـا اقـدام بـه صـدور پروانـه مجوزکـار و       مندان از مزایاي صندوق استفاده میبه هر طریق یا هر زمان از خدمات بهره  

 فروشگاه و غیره و یا گذرنامه مسافرت به خارج از کشور می کنند مکلفنـد طبـق   عضویت سازمان نظام پزشکی، ایجاد کارگاه، 
ت وزیران هیأآموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب        هاي فرهنگ و  دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت    

 . فارغ التحصیالن با صندوق همکاري کنندمورد کسر و واریز بدهی ررسد دمی
 .شودز تاریخ تصویب این اساسنامه کلیه مقررات مغایر لغو می ا-18 ماده

 
ییـد شـوراي یـاد شـده     تأ شوراي محترم نگهبان به    17/10/1373 مورخ   7334این اساسنامه به موجب نامه شماره       

 .رسیده است
 
 

 :توضیح
 9 محترم وزیـران مفـاد مـاده         تهیأ 11/11/76 مورخ   ه 18039ت  /76445براساس تصویب نامه شماره      -1

 . قانون جایگزین گردید4 ماده 5اساسنامه حذف شده و با مفاد دیگري در تبصره 
 
 اساسـنامه   15 شوراي محترم نگهبـان مـاده        18/5/78 مورخ   5129/21/78براساس تصویب نامه شماره      -2

 . با دیگري جایگزین گردید15حذف و ماده 
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 :فصل دوم
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

هاي ها و دستورالعملنامهینیآ
هاي دانشجویی و پرداخت وام

هاي بهاي خوابگاهاجاره
 دانشجویی
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 هاي صندوق رفاه دانشجویان در داخل کشور استفاده از وامنامه نحوهینیآ
 

هاي دانشجویان ایرانی مستعد و کم بـضاعت  مین بخشی از هزینه   تأصندوق رفاه دانشجویان به منظور کمک به        : هدف
 .دنماینامه وام پرداخت میینیها و مؤسسات آموزش عالی طبق این آشاغل به تحصیل در دانشگاه

 
 ط عمومی وام گیرندگان شرای:فصل اول

 . اعتقاد به اصول دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران-1 ماده
 .دانشجوییدن صالحیت اخالقی و رعایت شئون را بواد - 2 ماده
 .دارا بودن اولویت نیاز مالی - 3 ماده
 .تحصیلیعدم استفاده از وام یا کمک بورس  - 4 ماده
بـه اسـتثناي کـار    (  .باشـد در زمان دریافت وام دانشجویی، عدم اشتغال به کاري کـه مـستلزم دریافـت اجـرت مـی       - 5 ماده

 )دانشجویی
 تحـصیلی و مـسکن ورودي جدیـد مجازنـد در نیمـسال دوم      هـاي  وامانمتقاضی. (سپردن سند تعهد با ضامن معتبر      - 6 ماده

 .)تحصیلی سند مذکور را ارائه دهند
 

 شرایط آموزشی:  فصل دوم
 ).به عنوان دانشجوي تمام وقت( ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق ضوابط و مقررات آموزشی - 7 ماده

گذرانند درصورت داشتن حداقل هاي صندوق براي دانشجویانی که آخرین نیمسال تحصیلی خود را می    استفاده از وام   - تبصره
 .باشدد لزوم، طبق مقررات آموزشی بالمانع مینصف واحدهاي مور

 . مشروط نبودن دانشجو در دو نیمسال قبل- 8 ماده
اختصاص وام به دانشجویان ورودي جدید در نیمسال اول و دوم تحـصیل بـدون احتـساب معـدل انجـام خواهـد                 - 1 تبصره
 .گرفت
تواننـد حـداکثر از نـصف وام تحـصیلی اسـتفاده        میکه در یک نیمسال مشروط تحصیلی اعالم شوند          دانشجویانی - 2 تبصره

 .شودمی  نمایند، بدیهی است وام مسکن و حق اوالد اینگونه دانشجویان به صورت کامل پرداخت 
- محـروم مـی  ،که دو نیمسال متوالی مشروط شوند از دریافت هرگونه وام در نیمسال بعدي مشروطی دانشجویانی - 3 تبصره
 .باشند
ون موارد خاص یا شوراي آموزش دانشگاه مبنی بر بالمانع بودن ادامه تحصیل دانشجو، یت تشخیص کمیس درصور- 4 تبصره

 .پرداخت وام تحصیلی و مسکن نیز بالمانع است
 :باشدهاي تحصیلی و مسکن در طول تحصیل به شرح زیر می مدت استفاده از وام- 9 ماده

 .)چهار نیمسال(  سال تحصیلی2د ناپیوسته حداکثر دوره کاردانی، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارش
 .)هشت نیمسال(  سال تحصیلی4دوره کارشناسی پیوسته حداکثر 

 .)دوازده نیمسال( سال تحصیلی 6دوره کارشناسی ارشد پیوسته و دکتراي حرفه اي حداکثر 
 .)هشت نیمسال(  سال تحصیلی4دوره دکتراي تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر 

 .)شانزده نیمسال( سال تحصیلی 8ه دکتراي تخصصی پیوسته غیر بورسیه حداکثر دور
 .گرددها اضافه مییید معاون دانشجویی دانشگاه ذیربط یک نیمسال به مدت وامتأ در موارد استثنایی با تصویب و - 1 تبصره
 9اید، مدت مذکور جزء دوره مندرج در ماده اي از تحصیل از وام استفاده ننم    چنانچه دانشجو به هر نحوي در دوره       - 2 تبصره

 .تواند استفاده نمایدمحسوب خواهد شد و از باقیمانده مدت دوره می
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 انواع و میزان وام: فصل سوم
 

  وام تحصیلی-1ماده
روع  ماه در سال از ش10مدت ه سسه آموزش عالی حداکثر بمؤدانشجویان هر دانشگاه یا %  60  وام تحصیلی حداکثر به - الف

 :سال تحصیلی به میزان زیر تعلق خواهد گرفت
مدت دو ماه عالوه بـر مـدت   ه توانند بنمایند می  واحد درسی اختیار می    6 دانشجویانی که در نیمسال تابستان حداقل        -تبصره

 .مند گردند، از وام تحصیلی بهره» الف « معین در بند
 . ریال200,000 دانشجویان مجرد ماهیانه حداکثر - ب
 . ریال350,000هل مرد که همسرشان دانشجو یا شاغل نباشد ماهیانه حداکثر متأ دانشجویان - ج
هل، به هریک از زوجین جداگانـه وام  تأ باشند، در صورت عدم دریافت حق    ه همسرشان دانشجو  ک مرد   هلمتأ دانشجویان   - د

 . ریال200,000تحصیلی مجردي، ماهیانه حداکثر 
 .  ریال200,000ماهیانه حداکثر هل زن متأ دانشجویان - ه
  .)حداکثر سه فرزند(  ریال 30,000هل مرد ماهیانه به ازاي هر فرزند متأدانشجویان  - و
ها در صورت درخواست، حداکثر تا سه برابـر بـا تـشخیص ریاسـت        وام تحصیلی براي دانشجویان ممتاز و نمونه دانشگاه         - ز

 .     اشدبصندوق رفاه دانشجویان قابل افزایش می
 دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، از کارافتادگی همسر یا متارکه، فرزندانشان را تحت تکفل دارنـد بـا ارائـه       - تبصره

 . مند گردنداسناد و مدارك قانونی می توانند از حق اوالد نیز بهره
 

  وام مسکن-11ماده 
هـاي دانـشجویی سـکونت    نت خانواده نبوده و یـا در خوابگـاه  دانشجویان که در محل سکو  % 50  وام مسکن به حداکثر    - الف

 .شود ماه در سال پرداخت می12نامه معتبر ارائه نمایند به میزان زیر براي مدت نداشته باشند و اجاره
 .شودکسر می کل دانشجویان هر دانشگاه% 50مند از خوابگاه دانشجویی از سهمیه  تعداد دانشجویان بهره-تبصره

  . ریال200,000شجویان مجرد ماهیانه حداکثر دان -ب 
  . ریال400,000هل مرد که همسرشان دانشجو یا شاغل نباشد حداکثر ماهیانه متأیان دانشجو -ج 
 هریـک از زوجـین جداگانـه وام    هل، ب هتأهل مرد که همسرشان دانشجو باشد درصورت عدم دریافت حق           متأدانشجویان   -د  

 .شودمسکن مجردي پرداخت می
ننـد از وام مـسکن   اتوکننـد مـی  هاي دیگري زندگی مـی هل که دور از همسر در شهرستان  متأ خواهران دانشجوي    -1 تبصره

 .دانشجویان مجرد استفاده نمایند
 فرزندانشان را تحت تکفل دارند با ارائه ، دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، از کارافتادگی همسر و یا متارکه-2 تبصره
 .مند گردندهلی بهرهمتأن توانند از وام مسک مدارك قانونی میاسناد و

 
  وام ازدواج و ضروري -12ماده 
هل اختیار نمایند به پیشنهاد معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها و موسسات   تأ به دانشجویانی که در حین تحصیل        -الف
 .گیردف ایشان وام ازدواج تعلق میسسه یا مقام مجاز از طرمؤش عالی و موافقت رئیس دانشگاه، آموز
شـوند بـه پیـشنهاد معاونـت دانـشجویی و      دانشجویانی که در نتیجه رویدادها با مشکل مالی مواجـه مـی       % 5 به حداکثر  - ب

سسه یا مقام مجاز از طرف ایشان وام ضروري تعلق مؤ آموزش عالی و موافقت رئیس دانشگاه، مؤسساتها و فرهنگی دانشگاه
 .گیردمی
 . گیرد به دانشجویان بورسیه دوره دکتراي تخصصی نیز وام ازدواج تعلق می-ج
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 .باشد ریال می1,500,000 سقف وام ضروري براي هر رویداد در طول تحصیل یک نوبت حداکثر -د
رسیه  ریال و دکتراي تخصصی غیربو1,500,000کارشناسی ارشد  هاينامه دوره سقف وام ضروري براي تهیه پایان-1تبصره 

 . باشد ریال می3,000,000
 و دکتـراي  1,500,000نامه دانشجویان دانشگاه پیام نـور در دوره کارشناسـی ارشـد     سقف وام ضروري براي پایان-2تبصره  

 . باشد می ریال3,000,000تخصصی 
یال و دکتـراي     ر 1,500,000 هاي کارشناسی ارشد   سقف وام ضروري خرید کتاب تخصصی براي دانشجویان دوره         -3تبصره  

 . باشد ریال می3,000,000تخصصی 
  .باشد ریال می7,500,000سقف وام ازدواج براي هر یک از دانشجویان حداکثر   - ه
ها در صورت درخواست، حداکثر تا سه برابر با تشخیص ریاست صـندوق   وام ضروري به دانشجویان ممتاز و نمونه دانشگاه      -و

 . باشدیرفاه دانشجویان قابل افزایش م
 

 هلیمتأ ودیعه مسکن -13ماده 
 پرداخت ودیعه مسکن طبق جدول زیر، در مقابل     ،هل مقاطع مختلف تحصیلی فاقد خوابگاه     متأبه منظور کمک به دانشجویان      

باید در فرم مشخص شده بـه همـراه مـدارك       اطالعات این دسته از دانشجویان می     . نامه رسمی تعلق خواهد گرفت    ارائه اجاره 
بایـد در  هاي دانشجو محسوب گردیده و میمیزان این وام جزء بدهی. نیاز از طریق سیستم جامع به صندوق ارسال گردد مورد  

 . دیه گرددتأپایان تحصیل در همان مقطع، بطور یکجا به صندوق رفاه 
 

 )ریال ( مبلغ ودیعه  مقطع شهر
 15,000,000 کاردانی و کارشناسی تهران
 30,000,000 تحصیالت تکمیلی تهران

 
 13,000,000 کاردانی و کارشناسی پنج شهر بزرگ
 25,000,000 تحصیالت تکمیلی پنج شهر بزرگ

 
 10,000,000 کاردانی و کارشناسی سایر شهرها
 20,000,000 تحصیالت تکمیلی سایر شهرها

  شیراز و مشهد - تبریز- اهواز-اصفهان: پنج شهر بزرگ عبارتند از: تذکر                                
  ودیعه مسکن مجردي-14ماده 

هـا و کاسـتن از تنگناهـاي موجـود     به منظور کاهش تقاضا براي خوابگاه و با توجه به کمبود شدید ظرفیت خوابگاهی دانشگاه   
ي هـا ، حسب ضرورت و با تشخیص رئیس صندوق رفاه دانـشجویان بـه دانـشجویان مجـرد دانـشگاه             ناشی از کمبود خوابگاه   

ها ملزم دانشگاه. متقاضی به شرح ذیل ودیعه مسکن پرداخت خواهد شد و پس از پرداخت به حساب دانشگاه واریز خواهد شد
نام دانشجوي فـارغ التحـصیل بـه حـساب صـندوق رفـاه         پایان تحصیل دانشجو، وجه ودیعه مسکن را به   هستند در 

  .دانشجویان واریز نمایند
 :باشدجویان در کلیه مقاطع تحصیلی به شرح ذیل میمبالغ ودیعه مسکن براي دانش

 
 )ریال (  حداکثر مبلغ ودیعه  شهر
 20,000,000 تهران

 
 15,000,000 پنج شهر بزرگ

 
 10,000,000 سایر شهرها
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  وام بیمه دانشجویی -51ماده 
 مربوط به کارکنـان دولـت اسـتفاده    توانند در مدت تحصیل از بیمه درمانی مانند مقرراتکلیه دانشجویان در صورت تمایل می  

وام ضـروري محـسوب و بـه میـزان بـدهی       بـه عنـوان  از دانشجویان واجد شرایط     % 20نصف حق بیمه براي حداکثر      . نمایند
 . دانشجویان افزوده خواهد شد

 
   وام ضروري دانشجویان مبتکر-61ماده 

هاي علمی و صنعتی ایران، دبیرخانه جشنواره سازمان پژوهشیید تأبه دانشجویان مبتکر که حائز شرایط دریافت وام شده و به 
 . شود ریال وام پرداخت می10,000,000مبلغ  خوارزمی و جشنواره جوان خوارزمی یا معاونت پژوهشی دانشگاه رسیده حداکثر

 
  تسهیالت رفاهی دانشجویان قهرمان ورزشی -71ماده 

تربیـت بـدنی وزارت    یید اداره کل تربیت بدنی دانشگاه یـا اداره کـل  تأم با به دانشجویان قهرمان ورزشی که نفرات اول تا سو   
 : شودشرح زیر پرداخت می هشوند وام ضروري بمتبوع، حائز شرایط شناخته می

 . مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو برابر سقف مجاز وام ضروري- الف
اي و دکتراي تخصصی، سه برابر سقف مجـاز وام  وسته، دکتراي حرفه   مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته و ناپی        - ب

 . ضروري
 

  وام یا کمک هزینه مواد خاص -81ماده 
به دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات، مبتال به بیماریهاي خاص و پرهزینه و سایر موارد مـشابه کـه بـه تـشخیص            

 .باشدقابل پرداخت می  ریال وام یا کمک هزینه20,000,000ف وي باشد حداکثر تا سق ییدتأرئیس صندوق رفاه و 
 

 ... پرداخت وام به دانشجویان خسارت دیده در حوادث غیر مترقبه نظیر زلزله، سیل و -91ماده 
سسات آموزش عالی شاغل به تحصیل بوده با یکی از شرایط ها و مؤانشگاه به دانشجویانی که هنگام وقوع حادثه در یکی از د

 : شودر وام یا تسهیالت پرداخت میزی
 . شودیک نوبت وام ضروري سه تا پنج برابر سقف مجاز براي کلیه مقاطع تحصیلی پرداخت می -1
اي در اختیـار دارنـد حـداکثر سـقف ودیعـه مـسکن       هل کلیه مقاطع تحصیلی کـه مـسکن اجـاره        متأبه دانشجویان    -2

 . شودهاي تکمیلی پرداخت میدانشجویان دوره
 .شودجویان پیام نور یک نوبت وام ضروري تا سه برابر سقف مجاز پرداخت میبه دانش -3
 .باشدمهلت پرداخت تسهیالت حداکثر یک سال پس از وقوع حادثه می -4

 
 سایر مقررات : فصل چهارم

 او هاي مربوط به درخواست وام درج نموده است، وام چنانچه مشخص شود دانشجویی اطالعات خالف واقع در فرم   -20ماده  
هـاي پیـشین بطـور یکجـا قبـل از فراغـت از       قطع و یا برحسب مورد عالوه بر آن، دانشجو موظف به بازپرداخت کلیه دریافت  

 . خواهد بود) بر اساس فرم تعهد(تحصیل 
بـه ضـوابط مربـوط، بـا     هاي مذکور با توجـه  ها و کمکها و نیازهاي دانشجویان به هریک از وام        تشخیص اولویت  -21ماده  
سسات آموزش عالی در اجراي این ضوابط مسئول بوده و صندوق رفاه ها و مؤ آموزش عالی است و دانشگاهسسهشگاه یا مؤ دان

 . نامه نظارت کامل خواهد داشتآییندانشجویان بر حسن اجراي این 
 . الغ خواهد شدها ابنامه حسب مورد، توسط صندوق تهیه و به دانشگاهآیینی این یهاي اجرا دستور العمل-22ماده 
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،  21/3/76، 25/2/74هـاي   تبـصره و یـک تـذکر در تـاریخ    15 بنـد و  19 ماده، 22 فصل، 4 نامه مشتمل برآییناین  
ــصویب 2/6/87و  14/2/85 ، 30/3/84،  2/3/83،  25/4/82،  30/3/80،  26/5/79،  19/3/78 ــه ت ــاء ت هیأ ب امن

 . بل اجراستاق،  تصویبصندوق رفاه دانشجویان رسیده و از تاریخ
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 هاي صندوق رفاه دانشجویاننامه نحوه استفاده از وامی آیینیدستورالعمل اجرا
 

   ها و مراکز آموزش عالی موظف به رعایت ایـن دسـتورالعمل  هاي صندوق رفاه دانشجویان، کلیه دانشگاهبه منظور پرداخت وام   
 و بـه مراکـز آمـوزش عـالی     »صـندوق «وق رفاه دانـشجویان،     در این دستورالعمل براي جلوگیري از تکرار، به صند        . باشندمی
 . شوداطالق می» سیستم جامع«و به سیستم جامع اتوماسیون اداري صندوق رفاه دانشجویان » مرکز«

سسات آمـوزش عـالی موظفنـد فـرم مشخـصات دانـشجویان متقاضـی وام و        مؤها و   ویی دانشگاه ج امور دانش  -الف
 . را قبل از اولین درخواست وام دانشجویان در سیستم جامع ثبت نمایند) 1ماره پیوست ش(تسهیالت رفاهی صندوق 

را حداکثر در ترم دوم تحصیل براي وام تحصیلی ) 3پیوست شماره (نامه با ضامن معتبر  دانشجو موظف است فرم تعهد:تبصره
 . ایدهاي دیگر به امور دانشجویی تحویل نمو بطور همزمان با ارائه فرم درخواست وام

 
  وام تحصیلی و مسکن -ب
امور دانـشجویی در   یید مسئول تأرا پس از تکمیل نمودن توسط دانشجو و ) 2پیوست شماره (باید درخواست وام  مرکز می  -1

 مـاه  2پرونده دانشجو نگهداري و اسامی دانشجویان واجد شرایط دریافت وام را با توجه به سقف اعتبار اعالم شده حداکثر تـا             
 .  شروع هر نیمسال از طریق سیستم جامع به صندوق ارسال نمایدپس از

 . حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه همان سال خواهد بود)  ماه2براي (مهلت ارسال اطالعات واجدین شرایط وام در تابستان 
 در شروع تحصیل وضعیت هاي دبیري یا ستاره دار به تحصیل اشتغال دارند، در صورتی که دانشجویانی که در رشته:1تبصره 

تعهد آنها به وزارت آموزش و پرورش مشخص نشده باشد و از مزایاي حقوق متعهدین خدمت استفاده ننمایند، تا زمان روشـن   
 .مند شوندهاي صندوق بهرهتوانند از وامشدن وضعیتشان با وزارت آموزش و پرورش می

رکرد عدم تخلیه به موقع خوابگاه بـراي دانـشجویان بورسـیه متعهـد      بازپرداخت بدهی به غیر از ودیعه مسکن و دی        : 2تبصره  
 ریال باشد جزء بدهی محـسوب شـده و   450,000ها و مراکز آموزش عالی در صورتی که درآمد ماهیانه آنها تا دبیري دانشگاه 

 .  نقدي بازپرداخت گرددباید به شکلگردد و چنانچه باالتر از این مبلغ باشد میهمانند سایر دانشجویان عادي تقسیط می
 . باشدمی یید شده سال قبل، از بانک عاملتأ پرداخت هر نوع وام منوط به ارسال فهرست اسامی -تذکر

 . گیرد پرداخت وام به دانشجویان انتقالی، جابجایی و مهمان توسط دانشگاه مقصد انجام می-2
     م مراجعه ننموده و یا بـه دالیلـی واجـد شـرایط دریافـت وام       باید در مورد دانشجویانی که جهت دریافت فیش وا         مرکز می  -3

ها، واریز و اعالمیه بانکی را ارسال و اطالعات دانشجویان باشند وجوه مربوط را به حساب ذکر شده در نامه ارسال فهرستنمی
پذیر  جاي فرد انصرافی امکانضمناً جایگزین نمودن فرد جدید به. حذف شده را از طریق سیستم جامع به صندوق منتقل نماید

 . باشدنمی
 در  منـدرج هاي تحصیلی و مسکن طبق مقـررات توانند از وامبرند می کارمندان دولت که در مرخصی بدون حقوق بسر می     -4

 . نامه استفاده نمایندآیین
 
  وام ضروري -ج
 مـاه پـس از وقـوع    6جه شده اند، حداکثر تـا   وام ضروري به دانشجویانی که در نتیجه رویدادهاي ذیل با مشکل مالی موا       -1

 .گیردرویداد تعلق می
 ... )  خشکسالی و ، سیل،زلزله(  وقوع حوادث طبیعی -1-1
  آتش سوزي -1-2
  تصادف -1-3
  فوت یکی از بستگان درجه یک -1-4
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  بیماري -1-5
  خرید عینک طبی -1-6
 پیش پرداخت مسکن استیجاري  -1-7
 ه تحصیلی نام هزینه پایان-1-8
  هزینه خرید لوازم کمک آموزشی -1-9

هاي صندوق وه استفاده از وامـنامه نح آیین)9(روري فقط در طول سنوات مجاز مندرج در ماده       ـان وام ض  ـ متقاضی -1 تبصره
 . توانند درخواست وام نمایندرفاه دانشجویان می

نیمـسال بـه مـدت سـنوات      ویی و فرهنگی دانشگاه ذیربط یک  یید معاون دانشج  تأ استثنایی با تصویب و      موارد در   -2 تبصره
 . گرددها اضافه میمجاز تحصیل براي دریافت وام

 .باشدال آخر نصف حداقل واحدهاي مجاز میـسـی در نیمـی براي دانشجویان متقاضـل واحد درسـ حداق-3 تبصره
رخواست دانشجو توسط معاون دانشجویی و فرهنگی  چنانچه مشکالتی غیر از موارد مذکور حادث شود الزم است د-4 تبصره

 .یید گردد که پس از موافقت صندوق پرداخت خواهد شدتأمرکز در سیستم جامع 
     را تکمیـل نمـوده و بـه مـسئول     ) 4پیوست شماره (باید برگ درخواست مخصوص وام ضروري  متقاضیان وام ضروري می -2

پیوسـت  (ظف است بعد از دریافت برگ مربوط، جـدول امتیازبنـدي وام ضـروري    مرکز مو. امور دانشجویی مرکز تحویل نماید    
یید معاون دانشجویی و فرهنگی و تصویب رئیس مرکز یـا مقـام مجـاز از طـرف ایـشان در        تأرا تکمیل و پس از      ) 1/4شماره  

 . پرونده دانشجو نگهداري و اطالعات آنان را از طریق سیستم جامع به صندوق ارسال نماید
 . یزان وام پرداختی به هیچ وجه بیش از مبلغ مورد تقاضاي دانشجو بر اساس مدارك و اسناد ارائه شده نخواهد بود م-3
 . گرددبندي پرداخت می وام ضروري فقط بر اساس جدول امتیاز-4

ثر سـقف وام را  تواند براي دانشجویان واجد شرایط حداک  معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در شرایط خاص می         -1 تبصره
 . درخواست نماید

 .  هاي مختلف از جدول امتیازبندي مستثنی خواهد بودنامه دورهموضوع پرداخت وام ضروري براي تهیه پایان - 2 تبصره
اند هاي جنگ داوطلبانه حضور داشته ماه در جبهه30به باال و رزمندگانی که بیش از      % 50 درخواست وام جانبازان     - 3تبصره  

االثـران و آزادگـان، همـسر و فرزنـدان     دگان بدون احتساب مدت اسارت، همسر و فرزندان شاهد، همسر و فرزندان جاوید     و آزا 
 . گردندمشمول امتیازبندي نمی% 70جانبازان 
گ هـاي جنـ   ماه در جبهه6 ماه و حداقل بیش از 30به باال و رزمندگانی که کمتر از     % 10علولیت  ـ به جانبازان با م    - 4 تبصره

 . گیردتعلق می اند به ازاء هر درجه جانبازي و هر ماه حضور در جبهه یک امتیازداوطلبانه حضور داشته
 . گردند امتیاز برخوردار می15 خواهر و برادر شهید جزء خانواده شهید محسوب و از - 5 تبصره

 . ربوطه درج گردیده استدر پشت برگ م) 1/4پیوست شماره ( شرح مفاد جدول تعیین امتیاز وام ضروري - 5
 
  وام ازدواج - د
نمایند، حداکثر تا یک سال پس از تاریخ ثبت عقد ازدواج و فقط    وام ازدواج به دانشجویانی که در حین تحصیل ازدواج می          - 1

 .گیردبراي یک بار تعلق می
 شوند چنانچه تاریخ عقد آنان بیشتر از یک  در مقاطع باالتر پذیرفته می    )  ماه 3حداکثر  ( فارغ التحصیالنی که بالفاصله      :تبصره

 . مند گردندتوانند از وام ازدواج صندوق بهرهسال نگذشته باشد می
را تکمیل نموده و بـه مـسئول امـور       ) 5پیوست شماره (باید برگ درخواست مخصوص وام ازدواج        متقاضیان وام ازدواج می    -2

پیوسـت شـماره   (بنـدي وام ازدواج  دریافت برگ مربوط، جدول امتیـاز مرکز موظف است بعد از . دانشجویی مرکز تحویل نماید  
یید معاون دانشجویی و فرهنگی و تصویب رئیس مرکز یا مقـام مجـاز از طـرف ایـشان در پرونـده      تأرا تکمیل و پس از      ) 1/5

 . دانشجو نگهداري و اطالعات آنان را از طریق سیستم جامع به صندوق ارسال نماید
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 . باشدهاي مجاز میسی براي دانشجویان متقاضی نیمسال آخر، نصف حداقل واحد حداقل واحد در-3
 .  میزان وام پرداختی به هیچ وجه بیش از مبلغ مورد تقاضاي دانشجو نخواهد بود-4
 . گرددبندي پرداخت می وام ازدواج فقط بر اساس جدول امتیاز- 5

تواند براي دانشجویان واجد شرایط حداکثر سـقف وام را   ط خاص می   معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در شرای       -1 تبصره
 .درخواست نماید

اند هاي جنگ داوطلبانه حضور داشته ماه در جبهه30به باال و رزمندگانی که بیش از       % 50 درخواست وام جانبازان     - 2 تبصره
 جاویداالثران و آزادگان و همسر و فرزنـدان    و آزادگان بدون احتساب مدت اسارت، همسر و فرزندان شاهد و همسر و فرزندان             

 . گرددمشمول امتیازبندي نمی% 70جانبازان 
هـاي جنـگ    ماه در جبهه6 ماه و حداقل بیش از 30متر از ـبه باال و رزمندگانی که ک   % 10 به جانبازان با معلولیت      - 3تبصره

 . گیردتعلق می در جبهه یک امتیازاند به ازاء هر درجه جانبازي و هرماه حضور داوطلبانه حضور داشته
 .گردند امتیاز برخوردار می15 خواهر و برادر شهید جزء خانواده شهید محسوب و از - 4تبصره

 
 هلی متأ ودیعه مسکن -ه 
توانند از ودیعه مسکن در طول هر مقطـع تحـصیلی یـک    اي در اختیار دارند، می هل که مسکن اجاره   متأ کلیه دانشجویان    - 1

 . استفاده نمایندنوبت 
 . نامه نخواهد بود وجه مبلغ پرداختی بیش از مبلغ پیش پرداخت مندرج در اجاره-1 تبصره
 . مند گرددتواند از ودیعه مسکن بهره در صورتی که زوجین دانشجو باشند، فقط یکی از آن دو می- 2 تبصره

را تکمیل نمـوده، بـه همـراه    ) 6پیوست شماره (ن باید برگ درخواست مخصوص ودیعه مسک   متقاضیان ودیعه مسکن می    - 2
مرکز موظف است بعد از دریافت بـرگ مربـوط، آن را بـه    . مدارك مورد نیاز به مسئول امور دانشجویی دانشگاه تحویل نمایند   

ات را از یید معاون دانشجویی و تصویب رئیس مرکز یا مقام مجاز از طرف ایشان رسانده و در پرونده آنان نگهداري و اطالع           تأ
 . طریق سیستم جامع به صندوق ارسال نماید

 ماه پس از فراغت از تحصیل و درصـورت         3اند الزم است حداکثر      دانشجویانی که از ودیعه مسکن استفاده نموده       - 3
ها، قبل از صدور دفترچه اقساط، ودیعه مسکن دریافتی را به حساب  صندوق رفاه دانـشجویان              مندي از سایر وام   بهره

 . ریز و فیش آن را جهت صدور دفترچه اقساط به امور دانشجویی دانشگاه ارائه نمایندوا
 . شودشدگان نیز می اعاده ودیعه مسکن به صندوق شامل جانبازان، شهداء ازکارافتادگان و فوت-تبصره

التحصیل به صـندوق    فارغ را به همراه نامه اعالم میزان بدهی3 امور دانشجویی مرکز موظف است فیش مذکور در ماده         - 4
 . ارسال و پس از اعالم وصول از سوي صندوق، دفترچه اقساط وي را صادر و تحویل نماید

 
  وام بیمه دانشجویی- ز
دفترچه بیمه خدمات درمانی یا دفترچـه  از دانشجویان شاغل به تحصیل که داراي % 20 بیمه دانشجویی به حداکثر   وام - 1

 . گیرد تعلق می،شندمین اجتماعی نباتأسازمان 
ت محترم أهی 5/7/74مورخ  ه/1546ت/8831توجه به مصوبه شماره   مرکز موظف است نصف حق بیمه دانشجویان را با           - 2

وزیران، توسط دانشگاه به حساب تعیین شده از طرف سازمان بیمه خدمات درمـانی پرداخـت و فـیش آن را بـه همـراه نامـه                     
 . ه بین موسسه آموزش عالی و اداره کل بیمه خدمات درمانی به صندوق ارسال نمایدپوششی و تصویر قرارداد منعقد شد

 مرکز موظف است اسامی دانشجویان واجد شرایط بیمه خدمات درمانی را در اسرع وقت از طریق سیستم جامع به صندوق - 3
 . ارسال نماید
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ویان واجد شرایط بـر اسـاس فهرسـت ارسـالی از      حق بیمه دانشج  مابقی  صندوق در هر سال تحصیلی نسبت به پرداخت          - 4
مرکز، قرارداد منعقده بین مرکز و سازمان بیمه خدمات درمانی و فیش پرداخت نصف حق بیمه دانشجویان بـه سـازمان بیمـه          

 .خدمات درمانی اقدام خواهد نمود
 . باشندتفاده از این مزایا مید شرایط اسـنیز واج) ه فرزندـر سهمسر و حداکث(ویانـجـشـ افراد تحت تکفل دان-تبصره

افتادگی همسر یا متارکه، فرزندانشان را تحت تکفل دارند با ارائه اسناد و   دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، از کار         - 5
 . مند گردندتوانند از وام بیمه بابت فرزندانشان بهرهمدارك قانونی می

بایـد طبـق   گردد که میهاي دانشجو اضافه می صندوق به مجموعه بدهی     بدیهی است میزان حق بیمه پرداختی از سوي        - 6
 . مقررات پس از قطع یا فراغت از تحصیل پرداخت نماید

 
  ضوابط عمومی - ح
 . گرددها همه ساله از طرف صندوق تعیین و به مراکز ابالغ می اعتبار وام-1
 . تا پایان تحصیل دانشجویان در پرونده آنان نگهداري نماید دانشگاه موظف است برگ درخواست وام و مدارك مستند را - 2
انـد از دریافـت وام در   منـد شـده   دانشجوي ترم آخر از وام بهره  به عنوان نصاب    دانشجویانی که با تعداد واحد کمتر از حد        - 3

 . باشند می محرومنیمسال بعد
 . گردد جزء دوره تحصیلی دانشجو محاسبه نمی،یید شده توسط اداره آموزش دانشگاهتأصیلی مجاز ـصی تحـ مرخ- 4
بایـد در اطالعـات   مـی ) انتقالی، مهمان، پذیرفته شده مقطع باالتر، اخراجـی و انـصرافی     ( تغییر وضعیت تحصیلی دانشجو      - 5

 . فردي دانشجو در سیستم جامع ثبت گردد
صیل موقت، دفترچه اقـساط دانـش آموختگـان    یید فراغت از تح  تأرکز موظف است قبل از صدور هر گونه گواهی و یا            ـ م - 6

 به آنان تحویل و اطالعـات مربـوط را از طریـق سیـستم جـامع بـه          )11پیوست شماره   (بدهکار را صادر و در ازاي اخذ رسید         
. هاي دریافتی اقدام نمایدباشد در مورد صدور گواهی موقت تحصیل با ذکر میزان وامصندوق ارسال نماید، پس از آن مجاز می

هاي صادره در مورد فراغت از تحصیل دانـشجویان بـدهکار را بـه صـندوق         باید رونوشتی از کلیه گواهی    در هر حال مرکز می    
 . ارسال کند

 
 اعالم وضعیت میزان بدهی و مشخصات تحصیلی مقاطع قبلی متقاضیان صدور دفترچه اقـساط بـه عهـده دانـشگاه                  -تبصره

 . باشدآخرین مقطع تحصیلی می
 

واریز کل بدهی به صورت یکجا و یـا اخـذ   (آموختگان بدهکار براي تعیین تکلیف بدهی خود ورت عدم مراجعه دانش  در ص  -7
 شـیوه اجرایـی نحـوه بازپرداخـت تـسهیالت      4بندهاي الف و ب ماده (پس از سپري شدن مدت زمان قانونی     ) دفترچه اقساط 

 . بدهی آنان را براي پیگیري حقوقی به صندوق ارسال نمایدباید سوابق مکاتبات، تعهد محضري و میزان مرکز می) رفاهی
 

هـاي تحـصیلی و مـسکن، هـر گونـه تغییـر در وضـعیت        باید در هنگام ارسال اطالعات مربوط بـه پرداخـت وام    مرکز می  -8
 . باشد را به صندوق اعالم نمایددانشجویان که در تداوم پرداخت وام موثر می

 
ه دانشجویی جهت دریافت فیش وام مراجعه ننموده و یا به دالیلی واجـد شـرایط دریافـت     مرکز موظف است در صورتی ک   -9

ها واریز و اطالعات برگشت وام را از طریق سیستم جامع   وام نباشد وجوه مربوط را به حساب ذکر شده در نامه ارسال فهرست            
 . یید شده توسط بانک به صندوق ارسال نمایدتأو اعالمیه بانکی را به همراه فهرست اسامی دانشجویان حذف شده و فهرست 
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 تذکر به تـصویب رئـیس صـندوق رفـاه دانـشجویان      1 تبصره و 22 بند،   9 ماده،   33 بخش   8این دستورالعمل که در     
باشد، لغـو  هاي قبلی که مغایر با این دستورالعمل می       قابل اجرا بوده و کلیه دستورالعمل      1/7/87رسیده است، از تاریخ     

  . گرددمی
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 »تسهیالت رفاهی به دانشجویان ممتاز و نمونه اعطاء و بازپرداخت دستورالعمل«
 

هاي اجرایی صندوق در برنامه سوم توسعه ت امناي صندوق رفاه دانشجویان و سیاستأ هی30/3/80 مورخ هبا عنایت به مصوب
نمونه، این دستورالعمل به شرح   ممتاز ومور معیشتی دانشجویاناهاي تحصیلی و مین بخشی از هزینهتأو به منظور کمک به 
 :شودمواد زیر تدوین می

 
  تعاریف-1ماده
 شوراي هدایت 5/11/77نامه تسهیالت آموزشی دانشجویان ممتاز مصوب آیین یک دانشجویان ممتاز طبق مفاد ماده - الف

 :اشندیط زیر باباید حائز یکی از شر) 1پیوست شماره(استعدادهاي درخشان در آموزش عالی 
 . کشور آموزشگانه آزمون سراسري با معرفی سازمان سنجشهاي پنجه برگزیدگان گرو-1-الف
 .ید وزارت آموزش و پرورشیتأآموزي کشور با ادهاي علمی دانشبرگزیدگان المپی -2-الف
 .هاي علمی و صنعتی ایرانسازمان پژوهشید یتأ خوارزمی با هايدگان جشنوارهیبرگز -3-الف
 .هاي استثنایی هستند به تشخیص گروه آموزشی ذیربطدانشجویانی که داراي ویژگی -4-الف

کارشناسی پیوسته،  کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، تحصیلی  مقاطع کلیه تسهیالت وام دانشجویان ممتاز به-1 تبصره
 .یابداص میاختص  دکتري تخصصی واي دکتراي حرفه،کارشناسی ارشد پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته

نامه مربوط پیش آید، شامل این دستورالعمل نیز خواهد آیینانشجویان ممتاز در د چنانچه هرنوع تغییري در تعریف -2 تبصره
 .شد
 وزیر علوم، 6/8/83نامه انتخاب دانشجوي نمونه مصوب آیین یک دانشجوي نمونه دانشجویی است که طبق مفاد ماده - ب

 .نامه مذکور توسط کمیته منتخب وزارت متبوع انتخاب و معرفی شودآیین 5ماده تحقیقات و فناوري و طبق 
 .شوندمؤسسه نامیده میها و مؤسسات آموزش عالی،  در این دستورالعمل براي اختصار دانشگاه- ج
 

 :گیرندگان شرایط عمومی وام- 2 ماده
 هاي صـندوق رفـاه دانـشجویان در داخـل کـشور      ده از وامنامه نحوه استفاآیینگیرندگان، مطابق فصل اول شرایط عمومی وام  

 .باشدمی
 

 : شرایط آموزشی پرداخت وام-3ماده
 . دانشجوي تمام وقت باشد-الف
 .توانند درصورت تمایل درخواست وام نمایندال تحصیلی میمس دانشجویان ممتاز بعد از دو نی-ب
 . براي دانشجویان ممتاز ضروري است،یمسال متوالی در زمان ارائه در خواست وام در دو ن17 داشتن معدل -ج
یـد  یتأونه منوط به ـویان نمـگاه و دانشجـان دانشـید دفتر استعدادهاي درخشیتأام به دانشجویان ممتاز منوط به    پرداخت و  -د
 .باشدونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه میامع
 

  مبلغ، نوع و نحوه پرداخت تسهیالت رفاهی -4ماده
 

 ام تحصیلی و-الف
 .گیردوام تحصیلی سه برابر سقف مجاز به دانشجویان واجد شرایط کلیه مقاطع تحصیلی تعلق می

  وام ضروري-ب
 :شودوام ضروري به صورت زیر پرداخت می
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ته، مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، دو برابر و مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوس 
 . برابر سقف مجاز3اي و دکتراي تخصصی دکتراي حرفه

نامه نحوه استفاده از آیینی یا، بخش ج دستورالعمل اجر1  موارد پرداخت وام ضروري همانند موارد مطرح شده در ماده-تبصره
 .باشد ماده فوق می2 و 1هاي هاي صندوق رفاه دانشجویان و تبصرهوام
  وام ازدواج-ج

 .شودبندي پرداخت می در حداکثر سقف و بدون امتیازکنندتأهل اختیار میه دانشجویانی که در حین تحصیل وام ازدواج ب
 هلینمتأ ودیعه مسکن -د

اي در اختیار دارند براساس حداکثر سقف تعیین شده هل کلیه مقاطع تحصیلی که مسکن اجارهأودیعه مسکن به دانشجویان مت
 .شودالت تکمیلی پرداخت میهاي تحصیبراي دانشجویان دوره

 .نامه نخواهد بود وجه مبلغ پرداختی بیش از مبلغ پیش پرداخت مندرج در اجاره-تبصره
 

  مدارك مورد نیاز-5 ماده
 .پوششی که با امضاء معاون دانشجویی و فرهنگی مرکز ارسال شده باشد نامه -5-1
 2 وام ازدواج طبـق مـاده   ،)ج( بخـش  2ضروري طبق مـاده ، وام  )ب( بخش 1رك مربوط به وام تحصیلی طبق ماده      امد -5-2

هاي صندوق رفـاه   نامه نحوه استفاده از وام    آیینی  یدستورالعمل اجرا ) ه( بخش 2هلین طبق ماده    أو ودیعه مسکن مت   ) د(بخش  
 .باشددانشجویان می

 .یدیه مربوط به ممتاز یا نمونه بودن دانشجوی تأ-5-3
 .باید جدا از سایر دانشجویان به صندوق ارسال گردد ممتاز و نمونه میك و اطالعات دانشجویانار مد-5-4

 .ماندید در دانشگاه باقی مییتأ بودن دانشجویان پس از بررسی و نهو مدرك مربوط به ممتاز یا نم-تبصره
 

   بازپرداخت تسهیالت-6ماده
نامه بازپرداخت بدهی آیینت تصویب شده در  برابر مد2 مدت بازپرداخت تسهیالت دریافتی دانشجویان ممتاز و نمونه -1

 .باشددانشجویان می
آموختگانی که خدمت نظام وظیفه خود را قبل از شروع به تحصیل انجام داده و یا به  تاریخ شروع بازپرداخت بدهی دانش-2

موختگانی که مشمول آسال پس از فرغت از تحصیل و دانش شوند یکاند و یا مینوعی از انجام خدمت وظیفه معاف شده
 .باشدباشند یک سال به اضافه مدت زمان خدمت نظام وظیفه می می وظیفهانجام خدمت نظام

مین اعتبار بخشودگی از محل اعتبارات ردیف اعتباري حفظ و پرورش استعدادهاي درخشان، دانشجویان نمونه أ درصورت ت-3
    معاف ) ز ودیعه مسکن و جریمه عدم تخلیه به موقع خوابگاهجه ب(کل بدهی % 30کشور و دانشجویان ممتاز از پرداخت 

 .گردندمی
 
 

صندوق رفاه أت امناء  توسط هی25/4/82 و 16/7/81 تبصره در تاریخ 5 بند و 24 ماده، 6این دستورالعمل در 
 .دانشجویان به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب قابل اجراست
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 »دانشجویان ممتاز نامه تسهیالت آموزشی ویژه آیین«
 

 مـورخ  387 نامه تشکیل شوراي هدایت استعدادهاي درخشان در آمـوزش عـالی مـصوب جلـسه         آیین 2 ماده   2در اجراي بند    
ي تسهیالت ویژه آموزشی براي دانشجویان ممتاز در مقطع تحصیلی   ر شوراي عالی انقالب فرهنگی و به منظور برقرا        6/9/75

 نامه تدوین و به مـورد اجـرا گذاشـته       آییناین  ) پزشکی و دامپزشکی  (اي   و دکتراي حرفه   کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته   
 :شودمی
 :مند شوند، عبارتنداز نامه بهرهآیینتوانند از مزایاي این  دانشجویانی که می-1ماده
 . برگزیدگان آزمون سراسري با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور-الف
موضـوع مـصوبات شـوراي عـالی     (ی دانش آموزي کشور با معرفی وزارت آموزش و پـرورش     برگزیدگان المپیادهاي علم   -ب

 .)ها بدون شرکت در آزمون سراسريآموزان برگزیده در دانشگاهانقالب فرهنگی با عنوان پذیرش دانش
 .هاي علمی و صنعتی ایرانهاي خوارزمی با معرفی سازمان پژوهش برگزیدگان جشنواره-ج

 در آزمـون سراسـري   هـا گان آزمون سراسري موضوع بند الف، کسانی هستند که مجموع نمرات اکتسابی آن          برگزید -1تبصره
 .حداقل دو و نیم انحراف معیار از میانگین نمرات در گروه آزمایشی مربوط باالتر باشد

هـاي اسـتثنایی بـه    باشند امـا بـه دلیـل داشـتن ویژگـی     » ج« تا »الف« دانشجویانی که فاقد شرایط مذکور در بند        -2تبصره
ي آموزش دانشگاه دانشجوي ممتاز شناخته شوند، از سوي دانشگاه به شورا معرفی ا شورییدتأتشخیص گروه آموزشی مربوط و 

 .مند شوندنامه بهرهآیین شورا بتوانند از مزایاي این ییدتأشوند تا پس از بررسی و می
دار انجام کلیه امور مربوط به استعدادهاي درخشان در آن دانشگاه است ها معاونت آموزشی عهده در هریک از دانشگاه    -2ماده

 .سیس دفتر ویژه استعدادهاي درخشان در حوزه معاونت آموزشی اقدام نمایدأتواند نسبت به تو درصورت ضرورت، دانشگاه می
ت علمی داراي مرتبـه  أهی عضايهاي آموزشی و پژوهشی دانشجویان ممتاز، دانشگاه یکی از ا     براي نظارت بر فعالیت    -3ماده

 .نمایداستادیاري و باالتر را به عنوان استاد مشاور وي تعیین می
 .شودالزحمه استاد مشاور به نحو مقتضی توسط دانشگاه تعیین و پرداخت می حق-تبصره
مـدیر گـروه آموزشـی     ییـد أتتواند برخی از دروس عمومی و پایه را بنا به پیشنهاد استاد مشاور و       دانشجوي ممتاز می   -4ماده

 حد نصاب واحدهاي دانـشجو در آن  ءمربوط، بدون شرکت در کالس، در ابتداي نیمسال تحصیلی امتحان دهد این دروس جز         
 .گرددنیمسال تحصیلی منظور نمی

حـل تحـصیل   یید استاد مشاور، برخی از دروس مورد عالقه خود را با معرفی دانشکده م تأتواند با   شجوي ممتاز می  ن دا -5ماده
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظف به ارائه خدمات آموزشی و . خود در دانشکده یا دانشگاه دیگري بگذراند

 . دانشجویان هستند اینپژوهشی به
توانـد برخـی از دروس اصـلی و    یید مدیر گروه آموزشی مربوط، دانشجوي ممتاز مـی تأ بنا به تشخیص استاد مشاور و  -6ماده

 .تخصصی را به طور اختصاصی زیر نظر استاد مربوط بدون حضور در کالس بگذراند
تواند به منظور آموزش مباحث جدید علمی به دانشجویان ممتاز، نسبت به تشکیل کالس ویژه بـا تعـداد                 دانشگاه می  -7ماده

 .کمتر از حد نصاب براي آنان اقدام نماید
هـاي ویـژه   تواند نسبت به برگزاري کـالس    ن ممتاز از متون خارجی، دانشگاه می       به منظور استفاده مطلوب دانشجویا     -8ماده

 .هاي خارجی براي این دانشجویان اقدام نمایدآموزش زبان
 . واحد درسی انتخاب کند27ید استاد مشاور، حداکثر تا یتأتواند با مسال تحصیلی می دانشجوي ممتاز در هر نی-9ماده
هاي آموزشی هاي علمی و کارگاهمهیدات الزم را براي شرکت دانشجویان ممتاز در کنفرانس   دانشگاه موظف است ت    -10ماده

 .داخلی فراهم نماید
 دانشگاه در اختصاص امکاناتی مانند بورس تحصیلی، کمک هزینه تحصیلی، خوابگاه، بن خریـد کتـاب، اسـتفاده از              -11ماده

 .ن ممتاز تسهیالت ویژه قائل شودباید براي دانشجویا... ها و آزمایشگاهها و کتابخانه
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د استاد مشاور ییتأمزمان در دو رشته تحصیلی پس از تواند با درخواست دانشجوي ممتاز براي تحصیل ه دانشگاه می-12ماده
 .موافقت نماید

 .شوداي ابالغ میگانها مقررات تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی طی دستورالعمل جد-تبصره
توانـد از تـسهیالت ایـن     کمتر باشد، او نمـی 17انگین نمرات دانشجو در دو نیمسال متوالی یا متناوب از            چنانچه می  -13ماده
 .در این صورت مطابق مقررات معمول به تحصیل خود ادامه خواهد داد. نامه استفاده کندآیین
 ممتاز از امکانـات مراکـز اطـالع     ها حسب مورد، براي استفاده دانشجویان      وزارت فرهنگ و آموزش عالی و دانشگاه       -14ماده

 .دارنداقدامات الزم را معمول می... پژوهان جوان و رسانی، مؤسسات پژوهشی، باشگاه دانش
اي را بـه نـسبت تعـداد دانـشجویان ممتـاز       وزارت فرهنگ و آموزش عالی از محل اعتبارات متمرکـز خـود، بودجـه         -15ماده

 .دهدها به آنها اختصاص میدانشگاه
 
 

 شوراي هدایت استعدادهاي درخشان در آموزش عالی       5/11/77 تبصره در جلسه مورخ      4 ماده و    15 نامه در    آیین این
 .به تصویب رسید و از تاریخ تصویب قابل اجراست
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 » تحصیلی در دو رشتههمزماندستورالعمل چگونگی تحصیل «
 

 ریزي شوراي عالی برنامه339مصوب جلسه ناسی هاي کاردانی و کارش نامه آموزشی دورهآیین 4در اجراي تبصره ماده 
، این دستورالعمل به منظور تعیین ضوابط و شرایط تحصیل همزمان دانشجویان ممتاز در دو رشته تحصیلی )1376اردیبهشت (

 .گرددابالغ می
ن سنجش آموزش و به سازما» شورا« ، در این دستورالعمل به شوراي هدایت استعدادهاي درخشان در آموزش عالی-1 ماده
   تعریف 2و به دانشجوي ممتاز به شرحی که در ماده » وزارت« ،و به وزارت فرهنگ و آموزش عالی» سازمان سنجش«کشور
 .گردداطالق می» دانشجو« شود،می
 :از  دانشجویان مشمول این دستورالعمل عبارتند-2 ماده
 . برگزیدگان آزمون سراسري با معرفی سازمان سنجش- الف
موضوع مصوبات شوراي عالی (آموزي کشور با معرفی وزارت آموزش و پرورش برگزیدگان المپیادهاي علمی دانش - ب

 ).ها بدون شرکت در آزمون سراسريآموزان برگزیده در دانشگاهانقالب فرهنگی با عنوان پذیرش دانش
 .ایرانهاي علمی و صنعتی  برگزیدگان جشنواره خوارزمی با معرفی سازمان پژوهش- ج

در آزمون سراسري  ، کسانی هستند که مجموع نمرات اکتسابی آنها»الف« برگزیدگان آزمون سراسري موضوع بند -1 تبصره
 .حداقل دو و نیم انحراف معیار از میانگین نمرات در گروه آزمایشی مربوط باالتر باشد

هاي استثنایی به ند، اما به دلیل داشتن ویژگیباش» ج«تا» الف« دانشجویانی که فاقد شرایط مذکور در بندهاي-2 تبصره
 شوراي آموزشی دانشگاه، دانشجوي ممتاز شناخته شوند از سوي دانشگاه به شورا ییدتأتشخیص گروه آموزشی مربوط و 

 .مند شوندنامه بهرهآیین شورا بتوانند از مزایاي این ییدتأشوند تا پس از بررسی و معرفی می
 :بایدخابی دانشجو براي تحصیل همزمان می رشته دوم انت-3 ماده
 . درمقطع کارشناسی باشد- الف
 .ید شوراي هدایت استعدادهاي درخشان باشدیتأهاي مورد  جزء رشته- ب

و یا ) مانند الهیات و زبان و ادبیات فارسی( هاي مورد نیاز مؤسسه فرهنگی رشته دوم انتخابی دانشجو باید از رشته-1 تبصره
مانند رشته شیمی و (و یا از نظر علمی مکمل رشته اول دانشجو ) مانند رشته علوم پایه و فلسفه( توسعه علمی کشورمورد نیاز 

هاي مهندسی و رشته زبان خارجی زیست شناسی براي دانشجویان رشته پزشکی و فیزیک و ریاضی براي دانشجویان رشته
 .باشد)  گروه آزمایشی هنريهامانند رشته(و یا شکوفا شدن ذوق هنري دانشجو) هابراي اغلب رشته

 از بررسی و  این ماده ذکر نشده است باید پس1 هاي مورد تقاضاي دانشجویان ممتاز، که در تبصره سایر رشته-2 تبصره
 .د نهایی به دبیرخانه معاونت آموزشی وزارت ارسال شودییتأ شوراي آموزشی دانشگاه براي دییتأ

تواند پس از گذراندن حداقل دو نیمسال تحصیلی، درخواست خود را که به یل در رشته دوم می دانشجو براي تحص-4 ماده
معاونت آموزشی دانشگاه کتباً وي .  استاد مشاور رسیده است، به معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل خود تسلیم نمایدییدتأ

 .کندراتب را به معاونت آموزشی وزارت منعکس میرا به دانشکده مربوط در همان دانشگاه یا دانشگاه دیگر معرفی و م
تواند از مزایاي این دستورالعمل استفاده کند و در حین تحصیل در رشته دوم، حق تغییر بار می  دانشجو فقط براي یک-5 ماده

 .آن را ندارد
صیلی مشترك باشند،  عالوه بر دروس عمومی در صورتی که برخی از دروس پایه اصلی و تخصصی در دو رشته تح-6 ماده

 .گذراندن آن دروس در رشته اول کافی است
 واحد از مجموع دروس دو رشته را انتخاب 27 استاد مشاور در هر نیمسال تحصیلی، حداکثر دییتأ تواند با دانشجو می-7 ماده
 .نماید
 .رشته اول آنها است حداکثر مدت تحصیل براي دانشجویان مشمول این دستورالعمل، مدت مجاز تحصیل در -8 ماده
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. سال تحصیلی به طول دوره اضافه نمایدمتواند در موارد خاص حداکثر تا دو نی شوراي آموزشی دانشکده رشته دوم می-تبصره
 .در این صورت باید مراتب را به دانشگاه محل تحصیل رشته اول اعالم کند

شود و معرفی وي به اداره ت، شاغل به تحصیل شناخته می مادام که دانشجو دروس هر رشته را به پایان نرسانده اس-9 ماده
 .نظام وظیفه پس از فراغت از تحصیل در دو رشته خواهد بود

  التحصیل صیل در یکی از دو رشته، با اتمام تحصیل در یک رشته فارغـجو از ادامه تحـراف دانشـ درصورت انص-تبصره
 .شودمی
تواند در آزمون ورودي مقطع باالتر آن رشته شرکت در هر یک از دو رشته می دانشجو به لحاظ اتمام تحصیالت -10 ماده
 .کند
گروه آموزشی رشته دوم موفق به گذراندن واحدهاي درسی الزم از دروس مقطع د ییتأ به دانشجویی که با -11ماده

 .شودیمقطع کارشناسی رشته دوم اعطاء مکارشناسی آن رشته شده باشد، مدرك رسمی اتمام تحصیل در 
نامه آموزشی دوره کارشناسی مصوب شوراي عالی آیین تابع ، سایر مقررات مربوط به تحصیل همزمان در دو رشته-12ماده

 .باشدبرنامه ریزي و مقررات مصوب وزارت می
ان شود و در پایظر معاونت آموزشی وزارت، اجرا می  این دستورالعمل به صورت آزمایشی طی مدت دو سال تحت ن-13ماده

 .گیرداین مدت، مورد بازنگري شورا قرار می
 

 به تصویب شوراي هدایت استعدادهاي درخشان در 15/11/77 تبصره در تاریخ 6 ماده و 13این دستورالعمل در 
 . و از تاریخ تصویب قابل اجراستهآموزش عالی رسید
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 » نمونهدانشجوي نامه انتخاب آیین«
 :مقدمه

فزایش تحرك و نشاط علمی، شناسایی استعدادهاي برتر، گسترش و تعمیق انگیزه آموزش و پـژوهش  به منظور رقابت سالم، ا  
     ام ـهـاي واالي انـسانی و ترغیـب انجـ    در بین دانشجویان و با هدف ارتقاء مراتب معنوي و تشویق پایبندي به اصول و ارزش       

 .گرددونه تدوین میاب دانشجوي نمـه انتخـنامآیین ،اعیـ اجتم-نگیـهاي فرهفعالیت
 

 :تعریف دانشجوي نمونه-1ماده
 سیاسی، رعایـت شـئون اسـالمی   اجتماعی،  -پژوهشی، فرهنگی -دانشجوي نمونه دانشجویی است که در فعالیتهاي آموزشی       

 .و ایثارگري سرآمد دانشجویان دیگر باشددانشگاهی 
 

 : شرایط شرکت در رقابت-2ماده
هاي مصوب وزارت نامهآیین سراسري سازمان سنجش آموزش کشور و یا براساس هاي دانشجویانی که از طریق آزمون-2-1

کارشناسی و کارشناسی ارشـد  هاي کاردانی، اند در دورهه یافته ها و مراکز آموزش عالی را     علوم، تحقیقات و فناوري به دانشگاه     
امتحان جامع در زمـان متعـارف تحـصیل،    واحدهاي درسی دوره و دکتراي تخصصی پس از گذراندن      % 50با گذراندن حداقل    

 .توانند در این رقابت شرکت کنندمی
توانند به عنوان دانشجوي نمونـه همـان سـال    شوند میآموخته می  دانشجویانی که تا پایان شهریور ماه هر سال دانش         -2-2

 .معرفی و انتخاب شوند
 .وان دانشجوي نمونه برگزیده شوندتوانند به عن دانشجویان در هر مقطع تحصیلی تنها یکبار می-2-3
 

 :  فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی-3ماده
 :هاي مختلف تحصیلی به شرح زیر استهاي آموزش و پژوهش در دوره امتیاز بخش-3-1
 

اردانی حداکثر و ک دوره محور
 حداقل امتیاز

کارشناسی 
حداکثر و حداقل 

 امتیاز

کارشناسی ارشد 
 کثرناپیوسته حدا

 یاز امتقلو حدا

دکتراي تخصصی 
حداکثر و حداقل 

 امتیاز
 10-15 20-35 20-50 30-60 آموزش
 40-60 20-40 10-25 5-15 پژوهش

 
 . دستورالعمل اجرایی محاسبه خواهد شد2امتیاز بخش آموزش مذکور در جدول فوق مطابق بند                  

 
ورت گرفتـه باشـد،   صـ لی و مرتبط بـا رشـته تحـصیلی وي     هاي پژوهشی دانشجو چنانچه در دوره تحصیلی فع       فعالیت -3-2

 :براساس بندهاي زیر قابل امتیازبندي است

 پژوهشی داراي مجوز انتشار از وزارت علـوم، تحقیقـات و    -هاي علمی  چاپ مقاله در مجالت معتبر خارجی و مجله        -3-3-1
 .  امتیاز10فناوري به میزان مشارکت نویسنده در تهیه مقاله و ارزش علمی آن حداکثر

ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی داخل کـشور       پژوهشی دانشگاه  -هاي معتبر علمی   چاپ مقاله در سایر مجله     -3-2-2
 . امتیاز3 یه مقاله و ارزش علمی آن حداکثربه میزان مشارکت نویسنده در ته
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 امتیـاز  3المللی تا  ا و مجامع علمی بینهکنفرانس) proceedings(قاالت ـوعه مـده در مجمـل چاپ شـه کام ـ مقال -3-2-3
 . امتیاز2 ی تالها و مجامع علمی داخو کنفرانس

 امتیاز و چکیـده مقـالت   2اند تا المللی پذیرفته شدهها و مجامع علمی در سطح بین    چکیده مقاالتی که در کنفرانس     -3-2-4
 . امتیاز1ها و مجامع علمی داخلی تا پذیرفته شده در کنفرانس

 ترویجی داراي مجوز انتشار از وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري بـه میـزان           - مقاالت چاپ شده در مجالت علمی      -3-2-5
 . امتیاز2 و ارزش علمی آن تا مشارکت نویسنده در تهیه مقاله

ن مـشارکت  هاي دانشگاهی و اطالع رسانی به میـزا  علمی در نشریات کثیراالنتشار و معتبر و یا ماهنامه         چاپ مقاله  -3-2-6
 . امتیاز1 هیه مقاله و ارزش علمی آن حداکثرنویسنده در ت

هاي دولتی بـا  هاي ملی و دولتی و همکاري با سازمانهاي تحقیقاتی مصوب دانشگاه، مؤثر در طرح فعالیت در طرح   -3-2-7
تیـاز و درصـورتی کـه     ام4 به صورتی که دانشجو یکی از مجریان اصلی طرح باشـد تـا        ،توجه به اهمیت و ارزش علمی طرح      

 . امتیاز2دانشجو در اجراي طرح همکاري داشته باشد تا 

و با توجه به محتواي آن حـداکثر  ) نویسندگان( به میزان مشارکت مؤلفان) چاپ شده یا در دست چاپ    ( لیف کتاب أ ت -3-2-8
 . امتیاز10

مترجمان یا گردآورندگان و بـا توجـه بـه    به میزان مشارکت ) چاپ شده یا در دست چاپ    ( ترجمه یا گردآوري کتاب      -3-2-9
 . امتیاز5محتواي آن حداکثر 

هاي علمی و صنعتی ایران، دبیرخانه جشنواره خوارزمی اختراع، ابداع و یا اکتشاف ثبت شده توسط سازمان پژوهش -3-2-10
 . امتیاز10به میزان مشارکت دانشجو حداکثر 

        اما به مقاالت علمی مستخرج از این . گیردنمیمیلی امتیازي تعلق تحصیالت تکهاي دوره نامه  به پایان-1 تبصره
 .شودها در بخش مقاالت علمی با رعایت ضوابط مندرج، امتیاز داده میپایان نامه

 . داشتن حداقل امتیاز بخش آموزش و پژوهش الزامی است-2تبصره

 : هاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایثارگري و فعالیت-4 ماده

 :هاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به شرح زیر استامتیاز ایثارگري و فعالیت
 . امتیاز5هاي جنگ و اسارت به ازاء هر ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه -4-1
 . امتیاز جانبازي به میزان یک چهارم درصد جانبازي-4-2
 . امتیاز5 فرزند و همسر شهید و مفقوداالثر -4-3
 . امتیاز4و فرزند آزاده % 50همسر جانباز باالي  فرزند و -4-4

 مشارکت فعال در امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در سطح دانشگاه و جامعه نظیر فعالیت مؤثر دانشجو در نهادها و -4-5
ت أ هیو عضویت در... هنري و فرهنگی، هاي علمی،  ادبی، هنري، اجتماعی، فرهنگی و صنفی، برگزاري نمایشگاههايکانون
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هاي ورزشی هاي امداد حوادث پیش بینی نشده و عضویت در تیمتحریریه نشریات علمی، آموزشی و فرهنگی، شرکت در گروه
 . امتیاز5  تاهاي مصرح در قانون اساسی باشدها در جهت تحکیم مبانی و ارزشهاي سیاسی به نحوي که این فعالیتو تشکل

هاي اول تا سوم در سطح ملی یا مسابقات مقام( رآنی، علمی، ورزشی و هنري کسب مقام و عنوان در مسابقات ق-4-6
 امتیاز و در سطح 7که در دوره تحصیلی فعلی دانشجو انجام شده باشد، حداکثر ) سراسري دانشجویی و اول در سطح دانشگاه

 . امتیاز14المللی حداکثر جهانی و بین

 : سایر مقررات-5ماده

مجموع % 50 ارزیابی انجام شده توسط معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، دانشجو حداقل  درصورتی که براساس-5-1
نامه را کسب کرده باشد، براساس دستورالعمل اجرایی، پرونده وي تکمیل و براي مراحل بعدي آیین مربوط به مواد اتامتیاز

 .شودارسال می

از تشویقی  امتی5ت در این رقابت حداکثر ـراي شرکـیاز الزم بحد نصاب امت% 95 به دانشجویان معلول درصورت کسب -5-2
 .یدیه الزم از سازمان بهزیستی براي این گروه از دانشجویان الزامی استیتأارائه . گیردتعلق می

   ت داوران انتخاب دانشجوي نمونه، هر سال توسط معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري انتخاب أ هی-5-3
 .ودشمی

) علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم انسانی، کشاورزي، هنر و دامپزشکی( هاي آموزشی شش گانه براي هر یک از گروه-تبصره
 .کید بر انتخاب و استفاده از اساتید مجرب تشکیل خواهد شدأت داوري مجزا با تأهی

اي با حضور معاونین دانشجویی، فرهنگی و هاي آموزشی، در جلسهداد دانشجویان نمونه و سهم هر یک از گروهـ تع-5-4
         دو نفر از و ی وزیر، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، مدیر کل امور دانشجویان داخلـاجتماعی، آموزشی و پژوهش

    ن تعیی) ید معاون دانشجویییتأبه پیشنهاد مدیر کل امور دانشجویان داخل و ( هامعاونین دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
 .شودمی

نامه توسط معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري برآورد و در بودجه آیین اعتبار مورد نیاز اجراي این -5-5
 .مین خواهد شدأجاري وزارتخانه پیش بینی و ت

 .شودي نمونه لغو میهاي قبلی انتخاب دانشجوها و دستورالعملنامهآیینامی ـنامه تمآیینویب این ـ از تاریخ تص-5-6

 . تحقیقات و فناوري تهیه و ابالغ خواهد شدتوسط معاونت دانشجویی وزارت علوم،نامه آیین دستورالعمل اجرایی این -5-7

 

 به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوري رسیده و از 6/8/83تاریخ  تبصره در 3بند و 26 ماده و 5  نامه درآییناین 
 .راستتاریخ ابالغ قابل اج
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  نامه پرداخت وام ضروري به دانشجویان مبتکرآیین
 )ویژه دانشجویان روزانه(

 
هاي علمی، پژوهشی و تولیدي با هدف کمـک بـه   به منظور ایجاد انگیزه علمی بیشتر در دانشجویان و تشویق آنان به فعالیت    

 .رددگین نامه زیر تدوین میاوري اجتماعی دانشجویان مبتکر، آیرشد علمی و خودب
 

  اهداف-1ماده
 .منظور شرکت در فعالیتهاي علمی، اقتصادي و تولیديه  ایجاد انگیزه در دانشجویان ب-1-1
 . کمک به استقالل مالی و رفاهی دانشجویان مبتکر-1-2
 .هاي علمی، پژوهشی و تولیدي دانشجویان مبتکر حمایت از فعالیت-1-3
 

  تعریف دانشجوي مبتکر-2ماده
  سـازمان  ییـد تأدهـد و اختـراع و ابتکـار وي بـه      است که در طول تحصیل، اختراعات و ابتکاراتی انجام می          شجوییندا -2-1

  هاي علمی و صنعتی ایران، یا دبیرخانه جشنواره خوارزمی و جشنواره جوان خوارزمی یـا معاونـت پژوهـشی دانـشگاه              پژوهشی
 .رسدمی

 
 یط عمومی وام گیرندگانا شر-3ماده 

  هاي صندوق رفاه دانشجویان در داخـل کـشور   ین نامه استفاده از وامیعمومی وام گیرندگان، مطابق فصل اول آشرایط   -3-1
 .باشدمی

 
  شرایط آموزشی-4ماده 

 .) دانشجوي تمام وقتبه عنوان( ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشی -4-1
گذرانند در صـورت داشـتن حـداقل نـصف     ویانی که آخرین نیمسال تحصیلی خود را می        استفاده از وام براي دانشج     -1تبصره

 .واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشی بالمانع است
 .دوم تحصیل بدون احتساب معدل انجام خواهد گرفت نیمسال اول و  اختصاص وام به دانشجویان ورودي جدید در-2تبصره

 : استفاده از وامهاي مجاز برايحداکثر نیمسال -4-2
 .)نیمسال 4( سال تحصیلی 2کاردانی حداکثر دوره 

 .) نیمسال8(  سال تحصیلی4دوره کارشناسی حداکثر 
 .)نیمسال 4( سال تحصیلی 2کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر دوره 

 .)نیمسال12( سال تحصیلی 6ي حداکثر احرفهدوره کارشناسی ارشد پیوسته و دکتراي 
 .) نیمسال8( سال تحصیلی 4حداکثر  )غیر بورسیه(خصصی دوره دکتراي ت

 
 .شودهاي فوق افزوده مینیمسال به نیمسال دو ید معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه،یتأارد استثنایی با در مو :1تبصره
 بهتري برخوردار از شرایط آموزشیکه  درصورت کمبود منابع اعتباري در شرایط مساوي اولویت با دانشجویانی است       :2تبصره
 .هستند

 
  مبلغ وام-5ماده 

 .باشد ریال می000/000/10 حداکثر ر پرداخت وام ضروي براي اختراع و ابتکا-5-1
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در مرحلـه دوم  %  40از مبلغ کل وام در مرحله اول پیش از آغـاز کـار و           %  60. شود وام فوق در دو مرحله پرداخت می       -5-2
 .کار%  70پس از پیشرفت 

 .باشدیان نامه تحصیلی مشمول استفاده از وام ضروري مذکور نمی پا:تبصره
 

  باز پرداخت تسهیالت-6ماده 
غـت از تحـصیل خواهـد    ا زمان آغاز بازپرداخت تسهیالت دریافتی دانشجویان مبتکر همانند سایر دانشجویان پس از فر     -6-1
 .بود
 شیوه اجرایی نحوه بازپرداخت تـسهیالت  4 در ماده گانوختآم میزان اقساط، همانند اقساط تعیین شده براي سایر دانش     -6-2

 .باشدرفاهی صندوق رفاه دانشجویان می
     صیل بـه صـورت یکجـا بازپرداخـت     تحفراغت از  چنانچه طرح به طور کامل اجرا نگردد، وام دریافتی بالفاصله پس از         -6-3
 .گرددمی

 
 
 

ت امناء صندوق رفاه دانشجویان رسـیده  هیأ به تصویب    2/3/83اریخ  تبصره در ت   5 بند و    10ماده،   6 ین نامه در  این آی 
 .است 
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  نامه تسهیالت رفاهی دانشجویان قهرمان ورزشیآیین
 

 :مقدمه
نی براي جامعه دانشگاهی کشور، ییب دانشجویان قهرمان ورزشکار در راستاي افتخار آفر   غبه منظور ارتقاء انگیزه، تشویق و تر      

 .شودنامه تدوین و به مورد اجراء گذاشته میین امور رفاهی و معیشتی آنان این آیلی و نیز کمک بهالملدر سطح ملی و بین
 
 اداره کل تربیت بـدنی وزارت     6/11/82 مورخ   753/44ي شرایط زیر با استناد به نامه شماره         ادانشجویان دار  -1ادهم

 :شوندمتبوع، دانشجوي قهرمان ورزشی شناخته می
 

 .هاي کشورالمپیادهاي ورزشی دانشگاه) تیمی و انفرادي(تا سوم  نفرات اول -الف
 .هاي کشورمسابقات قهرمانی دانشگاه) تیمی و انفرادي( نفرات اول تا سوم -ب
 .المللی و جهانی دانشجوییمسابقات بین) تیمی و انفرادي( نفرات اول تا سوم -ج
 .هاي ملی کشور دانشجویان عضو تیم-د

 .  بار حائز مقام گردیده باشند2بایست حداقل می) ب(موضوع بند  دانشجویان -تبصره
 

 یط عمومیا شر-2ماده 
داخـل  در هاي صندوق رفـاه دانـشجویان     نامه نحوه استفاده از وام    آیینده کنندگان از تسهیالت رفاهی مطابق فصل اول         ااستف

 .باشد کشور می
 

  شرایط آموزشی-3ماده 
 .تمام وقت باشد به لحاظ آموزشی، دانشجوي -3-1
 .توانند درخواست وام نمایند دانشجویان قهرمان ورزشی بعد از یک نیمسال تحصیلی می- 3-2
 .ائه درخواست وام ضروري استر در زمان ا14 داشتن معدل -3-3

 .باشد می15 شرط معدل براي دورة دکتراي تخصصی -تبصره
یـد اداره کـل تربیـت    یتأ منوط به »ج« و »ب«،»فلا«ط بندهاي ن ورزشی حائز شرای پرداخت وام به دانشجویان قهرما     -3-4

 .باشد سازمان تربیت بدنی امکان پذیر مییدیتأ با »د«بدنی وزارت متبوع و دانشجویان حائز بند 
 

 نوع ونحوه پرداخت تسهیالت رفاهی ، مبلغ-4ماده 
 

  وام ضروري-الف 
 برابر و مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد ناپیوسته، کارشناسی ارشد وام ضروري به مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، دو        

 .شوداي، دکتراي تخصصی ناپیوسته و دکتراي تخصصی پیوسته، سه برابر سقف مجاز پرداخت میپیوسته، دکتراي حرفه
ین نامـه نحـوه   یـ  دستورالعمل اجرایـی آ »ج« موارد پرداخت وام ضروري همانند موارد مطرح شده در ماده یک بخش   -تبصره

 .باشدهاي صندوق رفاه دانشجویان میاستفاده از وام
 

  مدارك مورد نیاز -ب
 .  نامه پوششی که به امضاء معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ارسال شده باشد-1
 . ییدیه مربوط به دانشجوي قهرمان ورزشی منضم به احکام ورزشی مربوطه تأ-2
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 .ماندید در دانشگاه باقی مییتأدرج در بند فوق، پس از بررسی و یه منیدیتأ فرم درخواست وام و -تبصره
 .باید جدا از سایر دانشجویان و از طریق سیستم جامع به صندوق ارسال شود اطالعات دانشجویان متقاضی می-3
گرفتـه و امتیـاز لحـاظ    اولویت اسکان خوابگاه در نظـر  ) 1(تواند بر اساس درخواست دانشجویان موضوع ماده      دانشگاه می  -4

 .نماید
 

  شرایط باز پرداخت-5ماده 
نامه بازپرداخت بدهی ین برابر مدت تصویب شده در آی   2رزشی   مدت بازپرداخت تسهیالت دریافتی دانشجویان قهرمان و       -الف

 .باشددانشجویان می
اند و یـا   شروع به تحصیل انجام دادهآموختگانی که خدمت نظام وظیفه خود را قبل از تاریخ شروع بازپرداخت بدهی دانش    -ب

  وظیفـه  آموختگانی که مـشمول انجـام خـدمت   سال و دانش شوند یک عاف شده یا می   مبه نوعی از انجام خدمت نظام وظیفه        
 .باشد سال پس از فراغت از تحصیل می3باشند می
 .باشدنامه به بعد امکان پذیر میینیآخ تصویب این یآموختگان از تارمندي از تسهیالت این ماده براي دانش بهره-ج
 

ندوق رفاه دانشجویان ء صت امناأ به تصویب هی   2/3/83 تنظیم و در تاریخ       تبصره 4 بند و    16ماده،   5 ین نامه در  این آی 
 .رسیده است
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 »دستورالعمل پرداخت و بازپرداخت وام و کمک هزینه موارد خاص«
 

        حادثه دیده یا ،نی بر کمک به رشد استعدادها و حمایت از دانشجویان بیماربا توجه به اهداف صندوق رفاه دانشجویان مب
 .گرددها و مراکزآموزش عالی این دستورالعمل تدوین میحائز شرایط خاص دانشگاه

 
 : تعریف دانشجوي واجد شرایط دریافت وام موارد خاص-1ماده 

 :گیردوام مذکور به دانشجویان حائز شرایط زیر تعلق می
  .دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات -الف
 .دانشجویان مبتال به بیماریهاي خاص و پرهزینه -ب
 .سایر موارد مشابه به تشخیص رئیس صندوق رفاه دانشجویان -ج
 

 : وام نرخ-2 ماده
 .گیرد ریال وام یا کمک هزینه تعلق می000/000/20حداکثر تا سقف  به دانشجویان فوق الذکر

 
 : روش پرداخت-3 ادهم

 .ارائه درخواست و مدارك دانشجو به امور دانشجویی دانشگاه -الف
 .رسال مدارك دانشجو از طریق سیستم جامع به صندوقا -ب
 .بررسی مدارك در صندوق و پرداخت وام –ج 

یص رئیس صندوق هاي الزم، حسب مدارك ارائه شده به تشخسقف وام قابل پرداخت براي دانشجو پس از بررسی -تبصره
 .گرددرفاه دانشجویان تعیین می

 
   : بازپرداخت-4 ماده
 به تشخیص رئیس صندوق رفاه ط دانشگاه وتوس، ید عدم بضاعت مالی مدیونیتأدت بازپرداخت وام موارد خاص با م

 .باشددانشجویان حداکثر سه برابر مدت بازپرداخت دانشجویان عادي می
 
 

 امناي صندوق رفاه  هیأت به تصویب 2/3/83ظیم ودرتاریخ  بند و یک تبصره تن6 ماده، 4این دستورالعمل در
 . است دانشجویان رسیده 
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زلزله، : دستورالعمل پرداخت و بازپرداخت وام به دانشجویان خسارت دیده در حوادث غیر مترقبه مانند«
 »...سیل، طوفان و 

 
 معیشتی دانشجویان حادثه دیده در حوادث غیرمترقبه نظیـر زلزلـه،       هاي تحصیلی و  مین بخشی از هزینه   أبه منظور کمک به ت    

ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور به تحـصیل اشـتغال دارنـد وام ضـروري و ودیعـه        که در دانشگاه  ... سیل، طوفان و    
 :گرددهلین با شرایط زیر پرداخت میأمسکن مت

 
 :شرایط متقاضیان -1ماده

ها و مؤسسات آموزش عالی باشند که در هنگام وقوع حادثه در یکی از دانشگاه دستورالعمل می دانشجویانی مشمول این-1-1
 .و یا خانواده آنان در محل حادثه باشد تحت پوشش صندوق رفاه دانشجویان مشغول به تحصیل بوده و محل سکونت خود

 .ودید شیتأانداري محل زندگی یا استانداري  خسارت حوادث مذکور توسط فرم-1-2
 .  معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه محل تحصیل انجام خواهد شدیدی تأها با پرداخت وام-1-3
 .باشدسال پس از وقوع حادثه می  مهلت پرداخت تسهیالت این دستورالعمل حداکثر تا یک-1-4
 

 :وزانهردوره یژه دانشجویان  وام هاي و-2ماده
 .بر سقف مجاز براي کلیه مقاطع تحصیلی یک نوبت وام ضروري، سه تا پنج برا-2-1

 .مین خواهد شدأ اعتبار پرداخت وام به صورت متمرکز از محل اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان ت-تبصره
اي در اختیار دارند، براساس حداکثر سقف تعیین لی که مسکن اجارهیهل کلیه مقاطع تحصأ ودیعه مسکن دانشجویان مت    -2-2

 .هاي تحصیالت تکمیلی می باشددورهنشجویان شده براي دا
 
 : وام ویژه دانشجویان پیام نور- 3ده ما

 یک نوبت وام ضروري تا سه برابر سقف مجاز
 

 : شیوه بازپرداخت-4 ماده
 .باشدزپرداخت بدهی دانشجویان میانامه بآیین برابر مدت تصویب شده در 2 مدت بازپرداخت تسهیالت دریافتی، -5-1
براي دانش آموختگانی که خدمت نظام وظیفه خود را . باشد بازپرداخت بدهی پس از فراغت از تحصیل می     تاریخ شروع  -5-2

شوند، هجده ماه پس از فراغت   و یا میاز انجام خدمت وظیفه معاف شدهوعی ـیل انجام داده و یا به نـحصتروع به ـقبل از ش
باشند هجده ماه به اضافه مدت زمان خدمت نظام  ام وظیفه میدمت نظـول انجام خـگانی که مشمـاز تحصیل و دانش آموخت

 .گرددوظیفه تعیین می
هـا بـه صـورت یکجـا      بازپرداخت ودیعه مسکن پس از فراغت از تحصیل و قبل از صدور دفترچه اقساط براي سایر وام   -5-3

 .باشدخواهد بود و قابل تقسیط نمی
 . موقع خوابگاه معاف خواهند بود دانشجویان مذکور، از جریمه عدم تخلیه به-5-4
 
 
 صـندوق رفـاه دانـشجویان     ءت امنا أ به تصویب هی   2/3/83تاریخ   یک تبصره در   بند و  13ماده،   5 ین دستورالعمل در  ا

 سابق حذف گردید و 5 ماده یک افزوده وماده 4 و 2، بندهاي ءت امناأ در جلسه نوزدهم هی    30/3/84رسیده و در تاریخ     
 .  تاریخ اصالح وتصویب مجدد قابل اجراست از خی مفاد آن از لحاظ نوشتاري تغییر یافت ور ب نامه وآیینعنوان 
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تفاهم نامه استفاده از بیمه خدمات درمانی ویژه دانشجویان دوره روزانه تحت پوشش تسهیالت 
 صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

 1387درسال 
 

ن صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به نمایندگی آقاي دکتر مرتضی زرینه زاد و این تفاهم نامه فی مابی
سازمان بیمه خدمات درمانی به نمایندگی آقاي دکتر جمشید شایانفر در خصوص بیمه درمان دانشجویان و خانواده تحت تکفل 

 :گردد با مفاد ذیل تنظیم می1387 آنها در سال
ت یـأ  ه5/6/74 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب جلـسه مـورخ   13 ماده 5ین نامه اجرایی بند   ی براساس آ  -1

که تحت پوشش سایر بیمه هاي درمـانی نیـستند مـشمول    )  فرزند 3حداکثر  ( ، همسر و فرزند ایشان    کلیه دانشجویان وزیران  
 . بودخواهند سایر اقشارطرح بیمه خدمات درمانی دانشجویی تحت عنوان 

مندي از خدمات بیمه درمانی در طول قرارداد از هنگام تسلیم لیست اسمی دانشجویان توسط دانشگاه تا زمـان                مدت بهره  -2
 .فراغت، ترك یا انصراف از تحصیل خواهد بود

 مزایـاي  مندي ازآموزشکده موظفند به نحو مقتضی امکان بهره     /دانشکده/ هاي دانشجویی و فرهنگی هر دانشگاه      معاونت -3
بیمه خدمات درمانی دانشجویی را به اطالع کلیه دانشجویان آن مؤسسه برسانند و تمهیـدات الزم جهـت ثبـت نـام، تکمیـل                

 .هاي مربوط را در ابتداي هر نیمسال تحصیلی فراهم آورندپرسشنامه و سایر فرم
هـر نیمـسال تحـصیلی پـس از ثبـت نـام        دانـشجویان ورودي را در ابتـداي    کلیه باشد لیست اسمی  بیمه گزار موظف می    -4

 .گر تحویل نماینددانشجویان به مؤسسه بیمه
  دانشجویانی که تحت پوشش بیمه والدین می باشند در هنگام ثبت نام موظف به ارائه تصویر دفترچه بیمه درمانی       -1تبصره  
 .باشند میخود

ورود به دانشگاه به هر دلیل در لیست اسـمی از طـرف    که از ابتداي )ورودي بهمن ماه( دانشجویان نیمسال دوم تحصیلی      -5
نیمسال بعد بـه هـیچ    از به ثبت نام ومعرفی از سوي دانشگاه بوده و دانشگاه معرفی نشده اند فقط در طول این نیمسال مجاز         

ده به ایـن  الزم به توضیح است مدت زمان اختصاص داده ش      . باشندمانی نمی ر ثبت نام درلیست بیمه خدمات د       به عنوان مجاز 
بدیهی است صندوق رفاه متعهـد   .قابل تعمیم به دانشجویان ورودي مهرماه نخواهد بود)  ماهبهمنورودي ( گروه ازدانشجویان 

 )مهر ماه سال جاري( ثبت نام کلیه دانشجویان فاقد هرگونه پوشش بیمه از نیمسال اول گردد تمهیداتی را جهت معرفی و     می
 .اتخاذ نماید گربه بیمه

دو نوبت دیگر به جز ابتداي  حداکثر در)  ماهبهمن(تواند براي دانشجویان ورودي نیمسال دوم تحصیلی گزار می بیمه:2صره تب
میزان حـق بیمـه    استفاده ازخدمات بیمه درمانی و    .قرارداد، نسبت به معرفی دانشجویان فاقد هرگونه پوشش بیمه اقدام نماید          

تـاریخ عقـد قـرارداد     طول قرارداد، معرفی وتحت پوشش قرارخواهند گرفـت از ارداد و در   قر سرانه دانشجویانی که پس از عقد     
 .خواهد بود

 لیـست گزار براساس توانند نسبت به انعقاد قرارداد بیمه خدمات درمانی با بیمهها می ادارات کل بیمه خدمات درمانی استان   -6
 .اقدام نمایند) باشندحت پوشش بیمه درمانی میبه استثناي دانشجویانی که با ارائه مدارك ت( هر نیمسال

گردند با ارائه مدارك مثبته مجاز به ثبت نـام در  می  سالگی از تحت پوشش بیمه والدین خارج    25 دانشجویانی که در سن      -7
 .باشندلیست دانشجویان متقاضی بیمه خدمات درمانی می

به کنتـرل سـال    گام دریافت مدارك جهت صدور دفاتر بیمه نسبتها موظفند در هنت کل بیمه خدمات درمانی استان ا ادار -8
 .ورود دانشجو و تطبیق با لیست ارائه شده اقدام الزم را معمول نمایند

 محتـرم  هیـأت ا در هر سال براساس نرخ مصوب  حق سرانه بیمه خدمات درمانی براي دانشجویان و افراد تحت تکفل آنه        -9
 .باشدوزیران در همان سال می
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ماه لغایت پایان شهریور ماه سال بعد و حق بیمه  براي دانشجویان نیمسال اول تحصیلی و اعتبار دفاتر از ابتداي مهر:3 رهتبص
     بـدیهی اسـت درصـورتیکه    .باشـد یم وزیران در ابتداي عقد قرارداد هیأتکامل دریافتی براساس نرخ حق بیمه سرانه مصوب      

گزار پرداخت نگـردد مـشمول   ال تا پایان اسفند ماه همان سال از طرف مؤسسه بیمهسهم دانشجویان نیمسال اول هر س   % 50
 .افزایش نرخ حق بیمه سال بعد خواهد شد

ماه  براي دانشجویان نیمسال دوم تحصیلی حق بیمه دریافتی و اعتبار دفاتر از ابتداي فروردین ماه لغایت پایان اسفند:4 تبصره
. محترم وزیران در همان سال خواهد بـود  هیأتق سرانه براساس نرخ حق سرانه مصوب  همان سال به مدت یکسال و نرخ ح       

خیـر در  تأباشـد و در صـورت   بدیهی است حق بیمه دانشجویان نیمسال دوم براساس نرخ مصوب در سال اجراي قـرارداد مـی   
عد از اعـالم نـرخ جدیـد، مابـه     ب بر اساس نرخ سال قبل دریافت و حق بیمه% 50 محترم وزیران  هیأت اعالم حق بیمه ازطرف   

 .   گرددباقیمانده حق بیمه بر اساس مفاد قرارداد دریافت می% 50التفاوت همراه با
هاي موجود و مصوب و ضوابط سازمان از ابتداي  براساس تعرفه شده   بیمههاي بستري و سرپایی دانشجویان       کلیه هزینه  -10

 .داشتقرارداد در تعهد سازمان قرار خواهد 
 .هزینه هاي درمانی فقط با ارائه دفترچه بیمه در تعهد سازمان خواهد بود :5صرهتب

گزار پس از ثبت نام دانشجویان در ابتداي هر نیمسال تحصیلی، بر مبناي قرارداد تنظیمی نسبت به ارائه مدارك به                بیمه -11
ل دانشجویان به حساب بانکی براساس مفـاد  سا ها حسب ضوابط و واریز حق بیمه یک      ادارات کل بیمه خدمات درمانی استان     

 .قرارداد اقدام خواهد نمود
توانند قرارداد بیمه درمانی دانـشجویان را بـا    دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مستقر در شهرهاي هر استان می         :6 تبصره

 .مه خدمات درمانی استان برسانندبی یید و امضاء مدیرکل تأهماهنگی اداره بیمه خدمات درمانی شهرستان مربوطه تنظیم و به 
حـق بیمـه خـود      نسبت به پرداخت کـل  أساًها و مؤسسات آموزش عالی می توانند براي دانشجویانی که ر     دانشگاه :7 تبصره
 .نمایند، مستقیماً با بیمه قرداد منعقد نماینداقدام می

حـق بیمـه سـهم    % 50( ك و فیش واریز حق بیمهها موظفند پس از دریافت مدار    ت درمانی استان  ا ادارات کل بیمه خدم    -12
و هزینه صدور دفترچه دانشجویان نسبت به صدور و تحویل دفترچه بیمـه خـدمات درمـانی حـداکثر          ) مؤسسات آموزش عالی  

م بیمـه بطـور یکجـا پـس از ارسـال        امابقی حق بیمه دانشجویان متقاضی استفاده از و       % 50.  روز اقدام نمایند   10ظرف مدت   
در وجه سـازمان بیمـه خـدمات درمـانی پرداخـت         ) ماه از شروع قرارداد   حداکثر ظرف سه  (شجویان، توسط صندوق    فهرست دان 
 .خواهد شد

شدگان نیاز به خدمات درمـانی بـستري   درصورتی که از تاریخ معرفی متقاضیان و قبل از صدور دفترچه، هر یک از بیمه            -13
ها نسبت به رفـع  ها یا ادارات بیمه خدمات درمانی شهرستانات درمانی استان  ت کل بیمه خدم   اداشته باشند با معرفی نامه ادار     
 .مشکل ایشان اقدام خواهد شد

ها و مؤسسات آموزش عالی تحویل و ها با دانشگاهبین ادارات کل بیمه خدمات درمانی استانما  مالك تسویه حساب فی   -14
و پرداخت حق سرانه بیمه شدگان نیز بر اساس آمار گر شده از سوي بیمهابطال دفاتر بیمه صادر شده دانشجویان و آمار اعالم   

 .باشدمیگر، دفاتر صادره از سوي بیمه
 

ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت  تبصره مورد تنظیم قرار گرفته و دانشگاه7 بند و 14نامه در این تفاهم
ها موظف به رعایت رمانی سازمان بیمه خدمات درمانی در استانعلوم، تحقیقات و فناوري و ادارات کل بیمه خدمات د

 .ن می باشندآکامل مفاد 
 

 تضی زرینه زاد ر                       دکتر جمشید شایانفر                                                 دکتر م
           رئیس صندوق رفاه دانشجویان            سرپرست اداره کل بیمه گري و درآمد                   

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري    سازمان بیمه خدمات درمانی                                          
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                   ، )پرداخت کننده شهریه(تفاهم نامه استفاده از بیمه خدمات درمانی ویژه دانشجویان 
 کاربردي و پیام نور-علمی تی،غیردول-مؤسسات غیرانتفاعی

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
 1387درسال 
 

ینه زاد و رآقاي دکترمرتضی ز این تفاهم نامه فی مابین صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري به نمایندگی    
درمان دانشجویان و خانواده تحت تکفل سازمان بیمه خدمات درمانی به نمایندگی آقاي دکتر جمشید شایانفر در خصوص بیمه 

 : با مفاد ذیل تنظیم می گردد1387آنها در سال 
 هیـأت  5/6/74مـورخ    قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مـصوب جلـسه  13 ماده 5نامه اجرایی بند ینی براساس آ -1

ر بیمه هـاي درمـانی نیـستند مـشمول     که تحت پوشش سای)  فرزند3حداکثر (، همسر و فرزند ایشان   کلیه دانشجویان وزیران  
 .خواهند بود سایر اقشارطرح بیمه خدمات درمانی دانشجویی تحت عنوان 

 تا زمان بیمه گزارمندي از خدمات بیمه درمانی در طول قرارداد از هنگام تسلیم لیست اسمی دانشجویان توسط          مدت بهره  -2
 .فراغت، ترك یا انصراف از تحصیل خواهد بود

نامه بـراي   علمی کاربردي و پیام نورکه دراین تفاهم       غیردولتی، -سسات غیرانتفاعی مؤهاي دانشجویی و فرهنگی      معاونت -3
مندي از مزایاي بیمه خدمات درمانی دانشجویی را به نامیده می شوند، موظفند به نحو مقتضی امکان بهره» یمه گزارب«اختصار

هـاي مربـوط را در   هیدات الزم جهت ثبت نام، تکمیل پرسشنامه و سایر فـرم   اطالع کلیه دانشجویان آن مؤسسه برسانند و تم       
 .ابتداي هر نیمسال تحصیلی فراهم آورند

 موظف می باشد لیست اسمی دانشجویان ورودي را در ابتداي هر نیمسال تحصیلی پس از ثبت نام دانشجویان               بیمه گزار  -4
 .به مؤسسه بیمه گر تحویل نماید

    دانشجویانی که تحت پوشش بیمه والدین می باشند در هنگام ثبت نام موظف به ارائه تصویر دفترچه بیمه درمـانی                  :1تبصره
 .می باشند

که از ابتداي ورود به دانشگاه به هر دلیل در لیـست اسـمی از طـرف             ) ماهنبهمورودي  ( دانشجویان نیمسال دوم تحصیلی    -5
نیمسال بعد بـه هـیچ    از معرفی از سوي دانشگاه بوده و به ثبت نام و  ین نیمسال مجاز  اند فقط در طول ا    دانشگاه معرفی نشده  

الزم به توضیح است مدت زمان اختصاص داده شده به ایـن        . باشنده ثبت نام درلیست بیمه خدمات درمانی نمی        ب عنوان مجاز 
بدیهی است صندوق رفاه متعهـد   .نخواهد بودقابل تعمیم به دانشجویان ورودي مهرماه ) ن ماهبهمورودي ( گروه ازدانشجویان 

 )مهر ماه سال جـاري ( گردد تمهیداتی را جهت معرفی وثبت نام کلیه دانشجویان فاقد هرگونه پوشش بیمه از نیمسال اول             می
 .اتخاذ نماید گربه بیمه
 دردو نوبت دیگر به جز ابتداي حداکثر) ن ماهبهم(تواند براي دانشجویان ورودي نیمسال دوم تحصیلی      گزار می  بیمه :2تبصره  

استفاده ازخدمات بیمه درمـانی ومیـزان حـق بیمـه     .قرارداد، نسبت به معرفی دانشجویان فاقد هرگونه پوشش بیمه اقدام نماید       
 طول قرارداد، معرفی وتحت پوشش قرارخواهنـد گرفـت ازتـاریخ عقـد قـرارداد       درقرارداد و سرانه دانشجویانی که پس از عقد    

 .خواهد بود
توانند نسبت به انعقاد قرارداد بیمه خدمات درمانی با بیمه گزار براساس تعـداد  ها می ادارات کل بیمه خدمات درمانی استان    -6

 .اقدام نمایند) به استثناي دانشجویانی که با ارائه مدارك تحت پوشش بیمه درمانی می باشند( دانشجویان هر نیمسال
گردند با ارائه مدارك مثبته مجاز به ثبت نـام در   از تحت پوشش بیمه والدین خارج می    سالگی 25 دانشجویانی که در سن      -7

 .باشندلیست دانشجویان متقاضی بیمه خدمات درمانی می
دفـاتر بیمـه نـسبت بـه       در هنگام دریافت مدارك جهت صـدور باشند میها موظف ت کل بیمه خدمات درمانی استان     ا ادار -8

 . تطبیق با لیست ارائه شده اقدام نمایندکنترل سال ورود دانشجو و
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 محتـرم  هیأت ا در هر سال براساس نرخ مصوب  حق سرانه بیمه خدمات درمانی براي دانشجویان و افراد تحت تکفل آنه           -9
 .وزیران در همان سال می باشد

ماه سال بعد و حـق بیمـه    شهریورماه لغایت پایان اعتبار دفاتر از ابتداي مهر   ، براي دانشجویان نیمسال اول تحصیلی     :3تبصره
   نقـداً و یکجـا دریافـت   کـه  باشـد   وزیران در ابتداي عقد قرارداد می    هیأت اساس نرخ حق بیمه سرانه مصوب     کامل دریافتی بر  

 .گرددمی
 به مدت ماه همان سالماه لغایت پایان اسفند اعتبار دفاتر از ابتداي فروردین     ، براي دانشجویان نیمسال دوم تحصیلی     :4تبصره

بـدیهی   .محترم وزیران در همان سال خواهد بود    هیأتسال و نرخ حق سرانه براساس نرخ حق سرانه مصوب            یک
خیـر در  تأ و در صورت باشداساس نرخ مصوب در سال اجراي قرارداد می       براست حق بیمه دانشجویان نیمسال دوم       

بعـد از اعـالم نـرخ      نرخ سال قبل دریافت و   حق بیمه بر اساس   % 100 محترم وزیران  هیأت اعالم حق بیمه ازطرف   
 .   گرددالتفاوت حق بیمه بر اساس مفاد قرارداد دریافت میجدید، مابه

هاي موجود و مصوب و ضوابط سازمان از ابتداي قرارداد در هاي بستري و سرپایی دانشجویان براساس تعرفه      کلیه هزینه  -10
 .تداشتعهد سازمان قرار خواهد 

 .هاي درمانی فقط با ارائه دفترچه بیمه در تعهد سازمان خواهد بودنههزی :5تبصره
دانشجویان در ابتداي هر نیمسال تحصیلی، بر مبناي قرارداد تنظیمی نسبت به ارائه مـدارك  از  گزار پس از ثبت نام       بیمه -11

 یک سال دانشجویان به حساب بانکی بیمه به ادارات کل بیمه خدمات درمانی استانها حسب اعالم آن ادارات کل و واریز حق           
 .نمایدبراساس مفاد مندرج در قرارداد اقدام می

توانند قرارداد بیمه درمانی دانشجویان را با هماهنگی اداره بیمـه  گزار مستقر در شهرهاي هر استان می       ادارات بیمه  :6تبصره  
 .و امضاء مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان برسانندیید تأبه از طریق آن اداره خدمات درمانی شهرستان مربوطه تنظیم و 

ادارات کل بیمه خدمات درمانی استانها موظفند پس از دریافت مدارك و فیش واریز حق بیمـه سـرانه و هزینـه صـدور               -12
 . روز اقدام نمایند10 دفترچه دانشجویان نسبت به صدور و تحویل دفترچه بیمه خدمات درمانی حداکثر ظرف مدت

 درصورتی که از تاریخ معرفی متقاضیان و قبل از صدور دفترچه، هر یک از بیمه شدگان نیاز به خدمات درمانی بـستري              -13
ها نسبت بـه رفـع   ها یا ادارات بیمه خدمات درمانی شهرستان     نامه ادارت کل بیمه خدمات درمانی استان      داشته باشند با معرفی   

 .مشکل ایشان اقدام خواهد شد
ها و مؤسسات آموزش عالی تحویل و ها با دانشگاهسویه حساب فی مابین ادارات کل بیمه خدمات درمانی استان  مالك ت  -14

 .باشدگر میابطال دفاتر بیمه صادر شده دانشجویان و آمار اعالم شده از سوي بیمه
 
 

 
و مؤسسات آموزش عالی وابسته  مورد تنظیم قرار گرفته و دانشگاهها  نسخه3 و  تبصره6  بند و14نامه در  این تفاهم

خدمات درمانی در استانها موظف به  بیمه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و ادارات کل بیمه خدمات درمانی سازمان
 .ن می باشندآرعایت کامل مفاد 
 

 تضی زرینه زاد رر م                       دکتر جمشید شایانفر                                                 دکت
             سرپرست اداره کل بیمه گري و درآمد                             رئیس صندوق رفاه دانشجویان

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  سازمان بیمه خدمات درمانی                                          
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 »ی بیمه خدمات درمانیدستورالعمل اجرای«
 

کشور و به منظور اجراي توافقنامه امضاء شده بین   قانون بیمه همگانی خدمات درمانی13 ماده 5نامه اجرایی بند براساس آیین
 .صندوق رفاه دانشجویان و سازمان بیمه خدمات درمانی، این دستورالعمل تنظیم گردیده است

باشد که تکفل وي در هر سال براساس نرخ همان سال می حق سرانه بیمه خدمات درمانی هر دانشجو و یا افراد تحت -1
توانند به دانشجویان می. گرددنیمی از آن توسط دانشگاه محل تحصیل دانشجو و نیم دیگر توسط دانشجویان پرداخت می

 .منظور پرداخت سهم حق بیمه خود و خانواده تحت تکفلشان از وام صندوق رفاه دانشجویان استفاده نمایند
باشد و حق بیمه سالیانه یخ شروع قرارداد دانشجویان نیمسال اول تحصیلی، از ابتداي مهر تا پایان شهریور سال بعد می تار-2

به و پرداخت خواهد شد و سال محاس آنان برمبناي حق بیمه مصوب همان سال در هنگام ثبت نام دانشجو تا پایان یک
یخ شروع قرارداد براي دانشجویان نیمسال دوم سال تحصیلی از ابتداي تار. حق بیمه سالی آتی نخواهد بودمشمول افزایش 

 .فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود
 مین اعتبار مربوط، دانشگاه نسبت به عقد قرارداد با اداره کل بیمه خدمات درمانی استان محل استقرارتأ الزم است پس از -3
 .اقدام نماید) 15پیوست شماره (

تواند نسبت به ثبت نام و معرفی دانشجویان متقاضی  امور دانشجویی هر دانشگاه در ابتداي هر نیمسال تحصیلی می-4
فرم اطالعات خانوار سازمان بیمه خدمات « باید در هنگام ثبت نامدانشجویان می. استفاده از خدمات بیمه درمانی اقدام کند

 . را تکمیل و تحویل نمایند»درمانی
مندي از دانشجویانی که واجد شرایط استفاده از تسهیالت اعطایی از سوي صندوق رفاه دانشجویان بوده و مایل به بهره -5

را تکمیل و تسلیم ) 2پیوست شماره (باید در هنگام ثبت نام، برگ درخواست وام بیمه درمانی باشند، میوام بیمه دانشجویی می
هاي دانشجویان به صندوق رفاه دانشجویان زپرداخت این بدهی مشابه سایر بدهیبا. امور دانشجویی محل تحصیل نمایند

 .باشدمی
 .باشندنیز واجد شرایط استفاده از این مزایا می) همسر و حداکثر سه فرزند(  افراد تحت تکفل دانشجویان-1 تبصره
 فرزندانشان را تحت تکفل دارند با ارائه علت شهادت، فوت، ازکارافتادگی همسر یا متارکه،ه  دانشجویان زن که ب-2تبصره

 .مند گردندرمانی بابت فرزندانشان بهرهدتوانند از وام بیمه اسناد و مدارك قانونی می
هاي دانشجویان متقاضی استفاده از وام بیمه درمانی متقاضیان را از طریق سیستم  دانشگاه موظف است براساس درخواست-6

واریز سهم دانشگاه و قرارداد منعقده با اداره بیمه خدمات درمانی را جهت اقدام الزم در اسرع جامع به صندوق منتقل و فیش 
 .وقت به صندوق رفاه دانشجویان ارسال نماید

      باشند مندي از وام بیمه درمانی صندوق نمیکه واجد شرایط بهره  دانشجویان شاغل، بورسیه و یا سایر دانشجویانی-7
مند ظور استفاده از تسهیالت بیمه، حق بیمه ساالنه خود را نقداً پرداخت نموده و از مزایاي قرارداد منعقده بهرهتوانند به منمی

کل بیمه خدمات  ها و مؤسسات آموزش عالی موظفند فهرست اسامی اینگونه دانشجویان را مستقیماً به ادارهدانشگاه. گردند
 عقد قرارداد، اقدام و از ارسال فهرست به صندوق رفاه دانشجویان خودداري درمانی استان یا شهرستان ارسال و نسبت به

 .نمایند

هاي تکمیل شده اطالعات خانوار مربوط را به همراه فهرست اسامی  دانشگاه پس از ثبت نام در هر نوبت الزم است فرم-8
ه واجد شرایط وام نیستند را تسلیم اداره دانشجویان، فیش واریز سهم حق بیمه دانشگاه و فیش سهم حق بیمه دانشجویانی ک

 .ي صدور دفترچه بیمه نمایداکل خدمات درمانی طرف قرارداد نموده و تقاض

 .باید توسط دانشجو پرداخت گردد هزینه صدور دفترچه طبق تعرفه اعالم شده می-تبصره
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ت اعتبار خواهد بود و دانشجویان پس از پایان هاي صادره داراي مهل با توجه به توافق بعمل آمده و مفاد قرارداد، دفترچه-9
توانند تا پایان اعتبار دفترچه، آن را نزد خود نگهداري نمایند و با واریز مستقیم حق بیمه خود از تسهیالت بیمه تحصیالت می

 .مند شوندخدمات درمانی بهره

 

دوق رفاه دانشجویان رسیده و از  به تصویب رئیس صن20/5/87 تبصره در تاریخ 3 بند و 9این دستورالعمل در 
 . قابل اجراست1387-88ابتداي سال تحصیلی 
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 دستورالعمل پرداخت وام ضروري دانشجویان شبانه
 سسات آموزش عالی مؤها و  دانشگاه

 مقدمه 
جهت رشد استعدادها و کمک به وضع تحصیلی و رفع بخشی از مشکالت مالی دانشجویان با استعداد شـاغل بـه تحـصیل در       

 قـانون  3 با استفاده از تسهیالت مـصوب در تبـصره   سسات آموزش عالی، صندوق رفاه دانشجویان    مؤها و   دوره شبانه دانشگاه  
ت امناء صندوق رفاه با شرایط ذیـل وام ضـروري بـه حـداکثر      هیأ3/4/77جلسه مورخ بودجه کل کشور و با استناد به مصوبه         

و بـه   »صـندوق «ورالعمل براي جلوگیري از تکرار به صندوق رفاه دانـشجویان           در این دست  . نمایددانشجویان پرداخت می  % 30
 .شوداطالق می» سیستم جامع«صندوق رفاه دانشجویان  و به سیستم جامع اتوماسیون اداري »مرکز« مراکز آموزش عالی

 
  شرایط عمومی متقاضیان -الف

 .اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور -1
 .بودن صالحیت اخالقی و رعایت شئون دانشجوییدارا  -2
 .یید دانشگاهتأدارا بودن اولویت نیاز مالی به  -3
 .  واحد در زمان درخواست وام12ثبت نام در حداقل  -4
 .  در زمان درخواست وام12دارا بودن معدل کل حداقل  -5

 .باشد درخواست وام از دومین نیمسال شروع به تحصیل هر دانشجو، قابل بررسی می-تبصره
 ).همانند دانشجویان روزانه استفاده کننده از تسهیالت اعطایی صندوق(سپردن تعهد محضري  -6

 
  مبلغ وام و شرایط پرداخت آن -ب

 . ریال می باشد1,200,000 قابل پرداخت در هر نوبت  حداکثر وام ضروري-1     
 . باشد نوبت می4حداکثر ) یک مقطع تحصیلی( پرداخت وام ضروري به هر یک از دانشجویان در طول تحصیل - 2      

 . گیرددانشجویان در هر سال تحصیلی وام ضروري تعلق می% 30 به حداکثر -3     
      ماه پس از وقوع 6اند حداکثر تا  وام ضروري به دانشجویانی که در نتیجه رویدادهاي ذیل با مشکل مالی مواجه شده-4      

 : شودرك مستند پرداخت میرویداد با ارائه مدا     
 . پرداخت شهریه-4-1       
  .... )خشکسالی و - سیل-زلزله(  وقوع حوادث طبیعی -4-2       
 . آتش سوزي-4-3       

 . تصادف-4-4     
 . فوت یکی از بستگان درجه یک-4-5     

 . بیماري-4-6     
  . خرید عینک طبی-4-7       

 .مسکن استیجاريپرداخت  پیش-4-8       
 .نامه تحصیلی هزینه پایان-4-9       
  . هزینه خرید لوازم کمک آموزشی-4-10     
     و بـه  )6/4پیوسـت شـماره   (برگ درخواست مخصوص وام ضروري را تکمیـل نمـوده          بایست   متقاضیان وام ضروري می     -5

ت بعد از دریافت برگ مربوط، جدول امتیازبندي وام را مرکز موظف اس. مسئول امور دانشجویی دوره شبانه خود تحویل نمایند      
یید معاون دانشجویی و فرهنگی و تصویب رئیس دانشگاه یا مقام مجـاز از طـرف ایـشان در پرونـده آنـان             تأتکمیل و پس از     

 .دنگهداري و اطالعات متقاضیان را از طریق سیستم جامع به صندوق ارسال نمای
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 . نوان بیش از مبلغ مورد تقاضاي دانشجو بر اساس مدارك و اسناد ارائه شده نخواهد بودپرداختی به هیچ ع میزان وام -6
 . )1/4جدول پیوست شمارهشرح به ( میزان وام ضروري بر مبناي هر امتیاز معادل ده هزار ریال محاسبه می گردد -7

       واجـد شـرایط، سـقف وام را        توانـد بـراي دانـشجویان      معـاون دانـشجویی و فرهنگـی مرکـز در صـورت لـزوم مـی                -تبصره
 . درخواست نماید

هاي بازپرداخت اقساط به همـان  بازپرداخت وام توسط دانشجویان دوره شبانه به شرط فراغت از تحصیل از طریق دفترچه           -8
فی، انـصرا  (باشد، و در غیر اینصورت پـس از قطـع تحـصیل    ات براي دانشجویان روزانه تعیین نموده است می رنحوي که مقر  

 . گرددبه طور یکجا به حساب صندوق واریز می... ) اخراجی و 
ییدیه تحصیلی و یا ارسال ریز نمرات توسط مرکز، منـوط بـه تعیـین تکلیـف         تأبدیهی است صدور هرگونه گواهی موقت،        -9

 . باشدبدهی دانشجو از طریق دریافت دفترچه اقساط و یا تسویه حساب وام دریافتی می
 .  این دستورالعمل می باشدءل حسن اجرامرکز مسئو -10
 

ت امناء صندوق هیأ تبصره، طبق بند سه مصوبه هشتمین جلسه        2 بند و    10 ماده،   16این دستورالعمل شامل دو بخش،      
 19/3/78هـاي  ت مـذکور و در تـاریخ  هیأیید کمیته منتخـب  تأ به   28/4/77 در تاریخ    3/4/77رفاه دانشجویان مورخ    

 .   ت امناء رسیده استهیأیید تأ به 25/4/82 و 30/3/80 و 26/5/79و
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 دستورالعمل پرداخت و باز پرداخت وام به دانشجویان
  غیرانتفاعی-مؤسسات آموزش عالی غیردولتی

 
 :مقدمه

مین بخشی  تأشور، به منظور کمک به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ک       50ماده  » د«در اجراي بند    
غیرانتفـاعی وام  -هاي شهریه تحصیلی دانشجویان ایرانی شاغل به تحـصیل در مؤسـسات آمـوزش عـالی غیردولتـی     از هزینه 

 :شودشهریه با شرایط ذیل توسط صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می
 

  غیرانتفاعی- تعریف مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-1ماده
اي گفته می شود که با مجوز شوراي گسترش آمـوزش عـالی وزارت        انتفاعی به مؤسسه   غیر -مؤسسه آموزش عالی غیردولتی   

 .نامیده می شود» مؤسسه«این دستورالعمل  سیس شده که منبعد درتأعلوم، تحقیقات و فناوري 
 داراي  مجوز شوراي گسترش آمـوزش عـالی بـراي پـذیرش      غیرانتفاعی-آموزش عالی غیردولتیسسات مؤچنانچه   -تبصره

نشجوي مجازي باشند و اسامی دانشجویان مجازي آنها ازطریق سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان پذیرفته شده اعالم دا
 .شودشهریه پرداخت می) مجازي( گردد، به دانشجویان دوره هاي الکترونیکی

 
 :شرایط عمومی وام گیرندگان-2ماده

  . دارا بودن اولویت نیاز مالی-2-1
 .از بورس تحصیلی، کمک و یا وام مؤسسات دیگر عدم استفاده -2-2
 . سپردن سند تعهد محضري با ضامن معتبر در زمان درخواست وام-2-3
 

  شرایط آموزشی-3ماده
    ).به عنوان دانشجوي تمام وقت(مورد لزوم طبق مقررات آموزشی  ثبت نام و اخذ حداقل تعداد واحد -3-1

 .قل واحد کفایت می کندبراي دانشجویان نیمسال آخر نصف حدا*  
       و کارشناسی ارشـد ناپیوسـته  هاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته   مدت استفاده از وام طبق مقررات آموزشی جهت دوره         -3-2
  دوره کارشناسی ارشد پیوسته و دکتراي      و )هشت نیمسال (  سال تحصیلی  4دوره کارشناسی    و )چهار نیمسال (  سال تحصیلی  2

.  مـی باشـد   )هشت نیمسال (  سال تحصیلی  4دوره دکتراي تخصصی غیربورسیه      و   )دوازده نیمسال ( تحصیلی    سال 6اي  حرفه
 .مندي، به هیچ عنوان تمدید نخواهد گردیدمدت مذکور از زمان ثبت نام دانشجو محاسبه شده و درصورت عدم بهره

 
  مبلغ وام شهریه-4ماده

 2,000,000ریال در سه نوبت و هـر نوبـت حـداکثر    6,000,000وسته حداکثر دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپی   -4-1
  .ریال

 . ریال2,000,000حداکثر و هر نوبت  ریال در شش نوبت 12,000,000کارشناسی پیوسته حداکثردوره  دانشجویان -4-2
 . ریال6,000,000بت حداکثر ریال در سه نوبت و هر نو18,000,000دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر  -4-3

ریزي وزارت که طبق مصوبه شوراي عالی برنامهاي  و دکتراي حرفهدوره کارشناسی ارشد پیوستهدانشجویان  مبلغ وام :تبصره
ریـال در ده نوبـت و هـر نوبـت       30,000,000علوم، تحقیقات و فناوري دوره آنان ده نیمـسال تحـصیلی مـی باشـد حـداکثر                  

 .ل می باشد ریا3,000,000حداکثر
  . ریال10,000,000 ریال در چهار نوبت و هر نوبت حداکثر 40,000,000 دانشجویان دوره دکتراي تخصصی حداکثر -4-4
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 . میزان وام شهریه از سقف شهریه مصوب مؤسسه آموزش عالی تجاوز نخواهد کرد-1تبصره  
دانشجویان موظف . گردد از شهریه دانشجو واریز میمین بخشیتأنماید بابت  وام به حسابی که مؤسسه اعالم می     -2تبصره  

  .سسه هستندمؤبه سپردن وکالت کتبی به صندوق به منظور واریز وام شهریه آنان به حساب 
هاي تسهیالت آموزشـی ویـژه دانـشجویان ممتـاز مـصوب         ین نامه یمبلغ وام دانشجویان ممتاز و نمونه مشمول آ        -3تبصره  

بیـشتر از مبلـغ وام   % 50 ،تحقیقـات و فنـاوري   ،وزیر علوم 6/8/1383 مصوبجوي نمونه کشور   و انتخاب دانش   15/11/1377
فتر هدایت استعدادهاي درخشان مؤسسه یا وزارت علوم،  دمرجع تشخیص دانشجویان ممتاز،. گردددانشجویان عادي تعیین می

 .باشدت علوم، تحقیقات و فناوري می وزارتحقیقات و فناوري و دانشجویان نمونه کشور حوزه معاونت دانشجویی در
 

  نحوه پرداخت-5ماده
یید مؤسسه از طریق طرح جامع اتوماسـیون اداري صـندوق    تأزپرداخت وام با ارائه درخواست دانشجو در فرم مخصوص پس ا          

 .عمل آوردانجام می شود و ضرورت دارد مؤسسه برنامه ریزي و هماهنگی الزم با صندوق رفاه دانشجویان در این زمینه ب
 

  شرایط بازپرداخت-6ماده
 .نمایندمند از وام از طریق دفترچه اقساط، وام دریافتی را بازپرداخت می دانشجویان بهره-6-1
 مـاه و  9 ،انـد  شروع اقساط براي دانش آموختگانی که خدمت نظام وظیفه خود را به پایـان رسـانده یـا معـاف گردیـده         -6-2

 .باشداه پس از پایان خدمت از تاریخ فراغت از تحصیل می م9 وظیفه نظاممشمولین خدمت 
 .باشدکل بدهی دانش آموختگان می% 2مبلغ اقساط ماهانه معادل  -6-3
 . بازپرداخت اقساط به حساب درآمد اختصاصی صندوق رفاه دانشجویان واریز می شود-6-4
 . به ارائه گواهی موقت اقدام نمایند مؤسسه موظف است پس از صدور دفترچه اقساط دانش آموختگان نسبت-5-6
 صندوق رفاه دانشجویان چنانچه در داخل کشور و یا با اسـتفاده از بـورس تحـصیلی قـصد ادامـه      زایايمندان از م   بهره -6-6

تحصیل در خارج از کشور در مقاطع باالتر را داشته باشند درصورتی که پس از فراغت از تحصیل در مقطع قبلـی، نـسبت بـه                 
توانند با سپردن تعهد، بازپرداخت بقیه بدهی خود را به بعد اخت قسمتی از دیون خود طبق مقررات اقدام نموده باشند، میبازپرد

 .از اتمام مقطع تحصیلی جدید موکول نمایند
یـل  منـد از وام صـندوق رفـاه دانـشجویان، از تحو     مؤسسه موظف است تا تسویه حساب کامل دانش آموختگـان بهـره      -6-7

 .دامه تحصیلی خودداري نمایدانشن
 
 

ت هیأ بـه تـصویب   9/3/87  و 14/2/85 و 30/3/84 تبصره در تـاریخ هـاي   4بند و  16 ماده و   6این دستورالعمل در    
 .امناء صندوق رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است
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 »دستورالعمل نحوه پرداخت و بازپرداخت وام به دانشجویان پرداخت کننده شهریه«
 

      ، قانون بودجه کل کشور مبنی بر پرداخـت وام بـه دانـشجویان نوبـت دوم     3وجه به ایجاد تسهیالت بانکی موضوع تبصره        با ت 
 .گرددآئین نامه زیر تدوین می

 
  تعریف دانشجوي پرداخت کننده شهریه-1ماده

ی به دانشجویانی گفته می شود کـه از   غیرانتفاع- کاربردي و غیردولتی   - نیمه حضوري، پیام نور، علمی      دانشجویان نوبت دوم،  
کاربردي و پیـام نـور کـه    -هاي جامع علمیهاي رسمی دانشگاهطریق آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش کشور یا دوره 

یید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري می گـردد، در کلیـه مقـاطع تحـصیلی از سـال      تأمنتهی به دریافت مدرك تحصیلی مورد  
 .اند با عنوان مذکور پذیرفته شده1382-83    تحصیلی

 
داراي مجوز شوراي گسترش آموزش عالی براي پذیرش دانشجوي مجازي باشـند و   آموزش عالی   چنانچه مؤسسات    -تبصره

      اسامی دانشجویان مجازي آنها ازطریق سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان پذیرفته شده اعـالم گـردد، بـه دانـشجویان                     
 . شهریه پرداخت می شود آنها)مجازي( ترونیکیدوره هاي الک

 
  شرایط عمومی وام گیرندگان-2ماده

 . عدم استفاده از بورس، کمک یا وام مؤسسات دیگر-2-1
 . دارا بودن اولویت نیاز مالی-2-2
 . سپردن تعهد محضري با ضامن معتبر قبل از دریافت وام-2-3
 

 شرایط آموزشی-3ماده
 .)به عنوان دانشجوي تمام وقت( عداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشیثبت نام در حداقل ت -3-1
 .دانشجو در سنوات مجاز تحصیل می تواند درخواست وام نماید -3-2
ییـد ریاسـت یـا معـاون     تأباشـند و مـشکل آنهـا مـورد     راي شرایط خاص یا از خانواده ایثارگران می       ا دانشجویانی که د   -3-3

 .مند گردندوام شهریه بهره  نیمسال بیشتر از سنوات مجاز تحصیل ازدویک یا توانند نشگاه باشد میدانشجویی و فرهنگی دا
 

  مبلغ وام -4ماده
 1,500,000ریال در چهار نوبت هر نوبت حداکثر مبلغ  6,000,000 دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته مبلغ -4-1

  .ریال
 1,500,000ریال در هشت نوبت هر نوبت حداکثر مبلغ    12,000,000 پیوسته حداکثر مبلغ      دانشجویان دوره کارشناسی   -4-2

 .ریال
 نوبـت هـر نوبـت حـداکثر مبلـغ       چهـار  ریـال    40,000,000مبلغ  حـداکثر  دانشجویان دوره کارشناسی ارشـد ناپیوسـته         -4-3

  . ریال10,000,000
 نوبـت هـر نوبـت حـداکثر مبلـغ      هـشت  ریال 120,000,000  مبلغ دانشجویان دوره دکتري تخصصی ناپیوسته حداکثر      -4-4

 . ریال15,000,000
  ریـال در ده نوبـت هـر نوبـت       40,000,000  مبلغ اي و کارشناسی ارشد پیوسته حداکثر      دانشجویان دوره دکتراي حرفه    -4-5

 . ریال4,000,000 حداکثر مبلغ
 .گرددیه دانشجو واریز میوام به حسابی که آموزش دانشگاه اعالم می نماید بابت شهر -1تبصره
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 . گرددبیشتر از نرخ وام دانشجویان عادي تعیین می% 50 نرخ وام دانشجویان ممتاز و نمونه کشور -2تبصره
 

  نحوه بازپرداخت-5ماده
 .باشدتاریخ سررسید اقساط نه ماه پس از فراغت از تحصیل می -5-1
هـاي   مـاه و دوره 60 ماه و دوره کارشناسی حـداکثر 36پیوسته حداکثر هاي کاردانی و کارشناسی ناتعداد اقساط در دوره  -5-2

 .باشدمیماه  72کارشناسی ارشد پیوسته، ناپیوسته و دکتراي تخصصی حداکثر
 .باشندمی تارکین تحصیل اعم از اخراجی، انصرافی و ترك تحصیل ملزم به بازپرداخت یکجاي بدهی خود -5-3

ایثارگران، خانواده هاي تحت (نی بر عدم بضاعت مالی، وام شهریه تارکین تحصیل در صورت تشخیص دانشگاه مب :تبصره
) و سازمان بهزیستی و دانشجویان داراي شرایط خاص به تشخیص معاونت دانشگاه) ره(پوشش کمیته امداد امام خمینی 

 .ل تقسیط خواهد بوددانش آموختگان هر دانشگاه قاب% 10حداقل یکساله و حداکثر تا سه سال تا ظرفیت حداکثر 
 .گردداضافه می 1-5 نظام وظیفه به زمان مندرج در بندمدت خدمت  -5-4
آموختـه   و انصراف از تحصیل به صورت اقساط از دانشل، ترك تحصیل، اخراج مبلغ کارمزد وام شهریه در پایان تحصی  -5-5

 .شوداخذ می
 از این تسهیالت منوط به ارائه تسویه حساب از صـندوق رفـاه   تحویل ریز نمرات و مدارك به دانشجوي استفاده کننده     -5-6

 .دانشجویان خواهد بود
 .کارمزد دریافتی از دانشجویان سالیانه چهار درصد بوده و بصورت زیر محاسبه می شود -5-7
 : کارمزد طول دوره دریافت وام تا زمان شروع بازپرداخت بصورت روزشمار محاسبه می شود-الف

 
 کارمزد طول تحصیل = )هاي وامتعداد روزهاي مورد استفاده از وام طی نوبت (× شهریه  وام×    4  

                100                                              365 
 

و ) اول مهرمـاه (  /1/7با توجه به نیمسال پرداخت وام، شروع محاسبه روزشمار کارمزد بـراي نیمـسال اول           : تبصره* 
 .باشدمی) پانزدهم بهمن ماه( /15/11ال دوم نیمس

 
چنانچه بعد از واریز وام شهریه به حساب دانشگاه، بالفاصله وضعیت تحصیلی دانشجو به انصرافی، اخراجـی یـا فـارغ                   -5-8

یز باید هاي شهریه به حساب صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود و دانشجو ن   التحصیلی تغییر یابد دانشگاه ملزم به برگشت وام       
 .کارمزد وام را پرداخت نماید

تواند از محل منابع عمومی خود اصل و کارمزد تسهیالت بانکی دریافتی دانشجویان و افراد موضـوع مـاده       صندوق می  -5-9
 .مین نمایدتأاند را مند بودهاساسنامه صندوق رفاه دانشجویان را که از تسهیالت بانکی بهره) 15(
 
 

بـه  ) 9/3/87 و   22/10/86و   14/2/85 و   19/10/83هـاي   در تـاریخ  (  تبـصره  4 بنـد و   20ماده و    5این آئین نامه در     
هـاي  است و از تاریخ تصویب قابل اجرا بوده و کلیـه دسـتورالعمل              امنا صندوق رفاه دانشجویان رسیده      هیأت تصویب

 .گرددقبلی مغایر با این دستورالعمل می باشد، لغو می
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 »ها و مؤسسات آموزش عالی در قبال انجام خدمات از تسهیالت دانشجویی دانشگاه نامه استفادهآیین«
 

 مقدمه

عد از این به بها و مؤسسات آموزش عالی که هاي دانشجویان در پیشبرد امور دانشگاهوقت از توانمنديگیري پارهبمنظور بهره
 .گردد اجرا ابالغ مید، مقررات ذیل تدوین و جهتنشونامه مؤسسه نامیده میآییندر این 

 
  اهداف-1ماده

 دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی، پژوهشی، ورزشی، فرهنگی، فوق برنامه، اداري، هايگیري از توانمندي بهره-1-1
  .خدماتی و رفاهی مؤسسه

 .هاي فوق الذکر ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت بیشتر دانشجویان در فعالیت-1-2
 .اي کسب تجربه براي دانشجویانهایجاد زمینه -1-3
 .مین بخشی از مخارج تحصیلی آنانتأکمک به دانشجویان به منظور  -1-4
 

  شرایط الزم براي استفاده از تسهیالت دانشجویی دانشجویان-2ماده
 سال تحصیلی در دوره کارشناسی و  واحد درسی یا یک30  یک نیمسال تحصیلی در مقطع کاردانی، گذراندن حداقل-2-1

و اي و حداقل یک نیمسال تحصیلی در دوره کارشناسی ارشد و دوره دکتراي تخصصی از همان نیمسال اول دکتراي حرفه
 .نامهمشروط نبودن در هنگام تقاضاي استفاده از تسهیالت این آیین

اه باشد، گذراندن یک آموخته در همان دانشگ براي دانشجویان دوره کارشناسی ارشد چنانچه در دوره کارشناسی دانش:تبصره
 .باشدنیمسال تحصیلی الزامی نمی

 . واحدهاي مختلف مؤسسه به نیروي انسانی با توجه به شرح وظایف محولهنیاز اعالم -2-2
 . تشخیص واحد بکارگیرنده مبنی بر کارآیی دانشجو براي اجراي وظایف محوله-2-3
 . و فرهنگی مؤسسههاي عمومی به تشخیص معاونت دانشجویی داشتن صالحیت-2-4
 .یید معاونت دانشجویی و فرهنگی مؤسسهتأهاي زندگی به مین هزینهتأ نداشتن درآمد کافی براي -2-5

 .باشندهل از اولویت برخوردار میمتأ دانشجویان نمونه، ممتاز و :تبصره
 

هانه دانشجویان بوده ل توزیع و نظارت بر انجام تسهیالت مائو معاونت دانشجویی و فرهنگی هر مؤسسه مس-3ماده
 :باشنددار میو وظایف ذیل را عهده

 . توزیع متقاضیان تسهیالت دانشجویی در واحدهاي مختلف مؤسسه-3-1
ماه پس از پایان هر  نامه تا یکآیینمند از این  نظارت و کنترل وضعیت آموزشی و بررسی نمرات دانشجویان بهره-3-2

 .نیمسال تحصیلی
 .انجام تسهیالت ماهانه دانشجویی نظارت در روند -3-3
 .ماه بعدیید واحد مربوطه، حداکثر تا نیمه اول تأکار و  پرداخت کمک هزینه دانشجویی پس از وصول گزارش-3-4
 

مربوط بر حسب نوع کار موسسه مند از تسهیالت دانشجویی را از محل اعتبارات  کمک هزینه دانشجویان بهره-4ماده
 :نمایدسبه و پرداخت می محاذیلو براساس جدول 
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کارشناسی  کارشناسی کاردانی مقطع
 ارشد

دکتري 
 تخصصی

 هايواحد تعداد
 گذرانده شده

گذراندن کمتر 
% 30از 

واحدهاي 
 درسی

% 30گذراندن 
واحدهاي 

 درسی و باالتر

گذراندن کمتر 
% 50از 

واحدهاي 
 درسی

% 50گذراندن 
واحدهاي 

 درسی و باالتر
 درسی واحد 6گذراندن حداقل 

کمک هزینه به 
ازاء هر ساعت 
 کار دانشجویی

 تا 2,500
 )ریال  (3,200

 تا 3,200
 )ریال (3,800

 تا 2,500
 )ریال (3,200

 تا 3,200
 )ریال (3,800

 تا 6,300
 )ریال (7,500

 تا 10,700
15,000 

 )ریال(

 
 واحد درسی مشابه مقطع 135 از  کمک هزینه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پیوسته در صورت گذراندن کمتر-1تبصره

 .گردد واحد درسی، مطابق مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پرداخت می135کارشناسی و بیشتر از 
 حداکثر تعداد دانشجویان مشغول در کارهاي اداري، خدماتی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با توجه به بودجه ساالنه -2تبصره

رگیري، جایگزین نیروي انسانی مورد نیاز ادانشجویان آن مؤسسه باشد که به نسبت بک درصد کل 30تواند تا هر مؤسسه می
 .شودمؤسسه می

 .باشد ماه می هرساعت در 80حداکثر زمان استفاده از تسهیالت دانشجویی هر دانشجو -3تبصره
 داشتن میانگین کل در صورت کمک هزینه دانشجویانی که در زمینه امور آموزشی و پژوهشی به کار اشتغال دارند -4تبصره

    افزایش )4(الزحمه مندرج در ماده حق% 20به میزان فنی و مهندسی و علوم پایه، هاي  رشته براي،15نمرات درسی بیش از 
 .یابدمی

 .باشدتاریخ شروع و خاتمه تسهیالت دانشجویی ابتدا و انتهاي هر نیمسال تحصیلی می -5تبصره
 

 .شود واحد مربوط و یا رفع نیاز، به تسهیالت دانشجو خاتمه داده می درصورت عدم رضایت-5ماده
 

توانند از مزایاي این نمی عبارتی اشتغال بکار دارند هکنند و یا ب دانشجویانی که از بودجه کل کشور وجهی دریافت می-6ماده
 .نامه استفاده کنندآیین

 
 .گرددقبال انجام خدمات، لغو می تسهیالت دانشجویی درقبلی هاي نامهآییننامه کلیه آیین با ابالغ این -7ماده

 
 

ت امناء صندوق رفاه هیأبه  22/10/86 گردیده و در تاریخ  تبصره تنظیم7 بند و 13 ماده، 8 نامه مشتمل برآییناین 
 .را خواهد بود قابل اج86-87سال دوم سال تحصیلی ابتداي نیمرسید و از دانشجویان 
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 مندي دانشجویان نیمه بینا و نابینادستورالعمل بهره
 از تسهیالت ویژه کمک آموزشی

 
    و در راسـتاي حمایـت از   30/3/84ت امنـاء صـندوق رفـاه دانـشجویان مـورخ        هیأ مصوبه نـوزدهمین جلـسه       3ء ماده   در اجرا 
بیناي  ن نابینا و نیمههاي آموزشی دانشجویان روشندل، صندوق نسبت به ارائه تسهیالت ویژه کمک آموزشی دانشجویافعالیت
 :نمایدشرح ذیل اقدام میه کشور ب

 
  تعریف دانشجوي نابینا و نیمه بینا-1ماده

ها را با قدرت بینایی خـود  هاي چاپی درشت نمایی شده مندرج در کتب و روزنامهدانشجویی است که قادر نباشد نوشته   -1-1
 .مطالعه نماید

 
 یط استفاده از تسهیالت ا شر-2ماده 

آموختگی مشمول بهره مندي از نام تا مرحله دانشهاي سراسر کشور پس از ثبت دانشجویان نابینا و نیمه بیناي دانشگاه-2-1
 .باشندالعمل میتسهیالت مندرج در این دستور

در اختیـار   الزم است امور دانشجویی دانشگاه فرم مشخصات دانشجویان نیمه بینا و نابینا را براي تکمیل مندرجات آن           -2-2
 .آنان قرار دهد

باشند پس از آگاهی از نحوه دریافت خدمات کـه توسـط امـور دانـشجویی هـر            دانشجویان نابینا و نیمه بینا مکلف می       -2-3
دانشگاه اعالم خواهد شد ، به منظور استفاده از این تسهیالت، فرم پیوست این دستورالعمل را بطور کامل تکمیل و در اختیـار                  

 .دانشجویی دانشگاه قرار دهنداداره رفاه 
ییـد، در فهرسـت اسـامی    تأن نیمه بینا و نابینـا را پـس از    ها موظفند فرم مشخصات دانشجویا    امور دانشجویی دانشگاه   -2-4

 .دانشجویان مذکور ثبت و به صندوق رفاه دانشجویان ارسال نمایند
 

  لوازم کمک آموزشی-3ماده 
  CD MANه ترتیب اولویت شامل متون و کتب علمی و تخصصی دیجیتالی گویا و  تسهیالت و لوازم کمک آموزشی ب-1-3

 .باشد میMP3 با قابلیت پخش
مین و تهیه لوازم و تسهیالت کمـک آموزشـی ، ملزومـات فـوق را مـستقیماً بـراي       تأ صندوق رفاه دانشجویان پس از       -2-3

 .دنمایدانشجویان نیمه بینا و نابیناي متقاضی ارسال و تحویل می
 آدرس محل اقامت متقاضـیان ارسـال خواهـد شـد ، لـذا       بهبا عنایت به اینکه لوازم کمک آموزشی از طریق پست و       :تبصره  

باشد و در صورت بروز هر گونه اشتباه ناشـی از عـدم ذکـر آدرس    عهده متقاضیان میه مسئولیت اعالم آدرس دقیق و کامل ب    
 .جه دانشجوي متقاضی خواهد بود، مسئولیت و پیامدهاي آن مستقیماً متودقیق

 
 

یید رئیس صندوق رفاه دانـشجویان رسـیده   تأ به 31/5/84 بند و یک تبصره در تاریخ        6 ماده و    3این دستورالعمل در    
 .است
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  و مراکز آموزش عالیهادستور العمل پرداخت و بازپرداخت وام حج عمره به دانشجویان دانشگاه
 

 :مقدمه
گیـري شخـصیت   ثیر سفر معنوي حج در شـکل تأهاي غنی اسالمی و نیز با توجه به اهمیت      و ارزش به منظور ترویج فرهنگ     

به مکه مکرمه و مدینه منوره جهت   کهیجهت کمک و حمایت از دانشجویان   معنوي دانشجویان، صندوق رفاه در نظر دارد در         
 .شوند با شرایط ذیل وام حج پرداخت نمایدحج عمره مشرف می

 
 ایط عمومی وام گیرندگان شر -1ماده 

 .باشدشرایط عمومی وام گیرندگان ، مطابق فصل اول آئین نامه نحوه استفاده از وامهاي صندوق رفاه در داخل کشور می
 

 شرایط آموزشی -2ماده 
 .)عنوان دانشجوي تمام وقتهب(ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشی  -2-1

 .تصاص وام به دانشجویان ورودي جدید در نیمسال اول و دوم تحصیل بدون احتساب معدل انجام خواهد گرفت اخ:1تبصره 
 .هاي تحصیلی مجاز براي استفاده از وامحداکثر نیمسال -2-2
 .) نیمسال4( سال تحصیلی 2هاي کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر دوره  -2-2-1
 .) نیمسال12( سال تحصیلی 6اي حداکثر دوره دکتراي حرفه -2-2-2
 .) نیمسال8( سال تحصیلی4حداکثر ) غیربورسیه(دوره هاي کارشناسی پیوسته و دکتراي تخصصی  -2-2-3
 .) نیمسال16( سال تحصیلی 8 دوره هاي تخصصی پیوسته حداکثر -2-3-4
 

  مبلغ وام  -3ماده 
 میلیون ریال 000/000/3اس نرخ اعالم شده توسط ستاد حج عمره دانشجویی حداکثر مبلغ          میزان وام حج عمره بر اس      -3-1
 .باشدمی

مین تأوام جهت مبلغ وام به شماره حساب ستاد حج عمره دانشجویی دانشگاه یا وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري بابت    -3-2
 .گرددواریز مینام بخشی از هزینه ثبت

 .گرددیل فقط یک بار پرداخت میوام حج در طول تحص -3-3
 

  روش پرداخت - 4ماده 
 امور دانشجویی دانشگاه محل تحصیل خود مسئول متقاضیان وام حج می باید برگ درخواست وام را تکمیل نموده و به -4-1

 .تحویل نمایند
 . آنان نگهداري نمایدمعاون دانشجویی و فرهنگی در پروندهیید تأمرکز موظف است برگ درخواست وام را پس از  -4-2
 .مرکز موظف است اطالعات متقاضیان وام را از طریق سیستم جامع به صندوق ارسال نماید -4-3
 

  شرایط بازپرداخت -5ماده 
 .نمایندمند از وام از طریق دفترچه اقساط، وام دریافتی را بازپرداخت میدانشجویان بهره -5-1
 فراغت از تحصیل مطابق مقـررات بازپرداخـت   ازافتی همانند سایر دانشجویان پس  زمان آغاز بازپرداخت تسهیالت دری     -5-2

  .وام هاي صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود
شیوه اجرایی نحـوه بازپرداخـت تـسهیالت    ) 4(ها مندرج در ماده میزان اقساط همانند اقساط تعیین شده براي سایر وام        -5-3

 . باشدرفاهی صندوق می
 

ت امنـاي صـندوق رفـاه    هیأ بـه تـصویب   13/12/1385 بند و یک تبـصره در تـاریخ    11 ماده،   5در  عمل  این دستورال 
 .  قابل اجراستدانشجویان رسیده است و از تاریخ تصویب
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 :فصل سوم 

 
هاي مقررات و دستورالعمل
  اداره خوابگاه
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 نامه نحوه واگذاري و اداره خوابگاه دانشجوییینیآ
 مقدمه

ها و لزوم تالش یل و محدودیت امکانات موجود در دانشگاهمند به تحصافزون دانشجویان عالقهبا عنایت به حجم روز
مین مسکن مناسب در طول تحصیل و با هدف توزیع تأها و مراکز آموزش عالی براي کاهش نگرانی دانشجویان در دانشگاه

 .گرددهاي دانشجویی تدوین مینامه نحوه واگذاري و اداره خوابگاهآیینبهینه امکانات در بین دانشجویان، 
  تعریف-1ماده

خوابگاه دانشجویی به عنوان یکی از امکانات رفاهی دانشگاه مکانی است که دانشجویان حائز شرایط در طول تحصیل به 
 .گذرانندصورت فردي یا گروهی، قسمتی از اوقات خود را برابر مقررات مربوط در آن مکان می

 
  نحوه اداره-2ماده

ها در سیسات و اجراي مقررات عمومی بر عهده اداره خوابگاهتألیت حفظ اموال اماکن، هاي دانشجویی و مسئومدیریت خوابگاه
 .حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه است

ها منوط به هماهنگی با معاونت دانشجویی و فرهنگی  نحوه هر گونه فعالیت فرهنگی و فوق برنامه در خوابگاه-1تبصره
 .دانشگاه است

 .تواند از مشارکت دانشجویان ساکن براي انجام امور فرهنگی و اداره خوابگاه استفاده کندمی دانشگاه -2تبصره
 

   شرایط واگذاري-3ماده 
بندي آن با توجه به امکانات موجود دانشگاه براي دانشجویان غیربومی که شرایط واگذاري خوابگاه دانشجویی و نحوه امتیاز

 :گرددهاي زیر توسط دانشگاه تعیین می محل دانشگاه را ندارند، با رعایت اولویتامکان تردد روزانه از محل سکونت به
نامه ینیبر اساس آ ورزشی و فرهنگی هاي علمی،المللی در زمینههاي برتر در سطح ملی و بیندانشجویان داراي مقام -3-1

 .هاي مصوب
 .)ره(مینیدانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خ -3-2
 .دانشجویان شاهد و ایثارگر -3-3
 .هاي تحصیالت تکمیلی دانشجویان دوره-3-4

 .گرددهلی با توجه به امکانات موجود توسط دانشگاه تعیین میمتأهاي بندي در واگذاري خوابگاه شرایط و نحوه اولویت:تبصره
 

 نحوه و مدت اسکان: 4ماده 
هاي کانات و تعداد متقاضیان می توانند از تاریخ شروع به تحصیل به شرح زیر از خوابگاهدانشجویان واجد شرایط با توجه به ام

 :دانشجویی برخوردار شوند
 . نیمسال4 ارشد ناپیوسته حداکثرکارشناسیهاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشجویان دوره -4-1
 . نیمسال8ر ثحداکهاي کارشناسی پیوسته و دکتراي تخصصی  دانشجویان دوره-4-2
     . نیمسال12حداکثر) دامپزشکی( هاي کارشناسی ارشد پیوستهدانشجویان دوره -4-3

مدت استفاده از خوابگاه  تواند در صورت کمبود امکانات موجود حداکثر معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می-1 تبصره
 .هاي دانشجویی را کاهش دهد

  ي از تحصیل از خوابگاه دانشجویی استفاده نکند، به نسبت باقیمانده دوره تا سقف معین ا چنانچه دانشجو در دوره-2 تبصره
 .تواند از خوابگاه دانشجویی برخوردار شودمی

تواند با در نظر گرفتن شرایط خاص دانشجو و امکانات موجود، مجوز  دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می معاون-3 تبصره
 . دو نیمسال مازاد بر سقف تعیین شده و با رعایت مقررات صندوق رفاه دانشجویان صادر کنداسکان دانشجو و حداکثر براي
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تواند نسبت به صدور مجوز  دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می، معاون در صورت عدم تخلیه خوابگاه در موعد مقرر-4 تبصره
 .تخلیه محل سکونت دانشجو اقدام نماید

   بگاه واگذارکرده و اصورت وجود برنامه آموزشی ایام تابستان به دانشجویان واجد شرایط خوتواند در  دانشگاه می-5 تبصره
 .بهاي مربوط را به صورت نقدي دریافت کنداجاره

 
 ودیعه: 5ماده 

دانشجوي ساکن در خوابگاه ملزم به حفظ و نگهداري اموال موجود در خوابگاه است و در صورت وارد آوردن خسارت، جبران 
هاي احتمالی وارده در طول مدت اقامت، لذا به منظور جبران خسارت. هاي وارده به عهده دانشجو خواهد بود خسارتکلیه

 ،زوم براي جبران خسارت وارده به خوابگاهللعند ا شود تامی مبلغی به عنوان ودیعه از دانشجو دریافت و به حساب مربوط واریز
 .مورد استفاده قرار گیرد

    صندوق رفاه دانشجویان تعیین ییدتأشگاه هر ساله مناسب با نوع خدمات خوابگاهی مبلغ ودیعه را پس از  دان-1 تبصره
 .کندمی

 .نماید دانشگاه در هنگام تسویه حساب دانشجو، در صورت عدم ایجاد خسارت، مبلغ ودیعه وي را اعاده می-2 هتبصر
 

 مقررات عمومی  :6 ماده
 :هاي دانشجویی ملزم به رعایت مقررات عمومی به شرح زیر استابگاهدانشجو در مدت اقامت در خو

   ساعت ورود و خروج مجاز دانشجویان ساکن در خوابگاه و اوقات مالقات بر حسب فصول سال از سوي اداره  -6-1
 .شودهاي دانشجویی دانشگاه تعیین و اعالم میخوابگاه

ب فصول، ساعاتی به عنوان زمان سکوت عمومی توسط اداره خوابگاه اعالم به منظور رعایت سکوت و آرامش، به تناس    -6-2
 .شودمی

استفاده از وسایل سمعی و بصري و رایانه در صورت رضایت ساکنین اتاق و عدم تجاوز بـه حقـوق دیگـران و رعایـت               -6-3
 .موازین قانونی بال مانع است

 . پذیرش میهمان در اتاق دانشجو ممنوع است-6-4
 . دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مجاز است با مجوز کتبی معاونازرسی از اتاق دانشجویان صرفاً ب-6-5
 ورود مالقات کننده مرد به خوابگاه خواهران و ورود مالقات کننده زن به خوابگاه برادران ممنوع است و انجام مالقات                 -6-6

 .  شود ، مجاز استعیین میهاي دانشجویی تهاي ویژه که توسط اداره خوابگاه در محلصرفاً
     بـراي مـدت معـین و در    ، صـرفاً در صورت اعالم کتبی ولی دانشجو ، اقامت دانـشجویان دختـر در خـارج از خوابگـاه                -6-7

 .مانع استهاي اعالم شده از سوي ولی دانشجو، بالمحل
 . خوابگاه است  انجام نظافت اتاق و حفظ بهداشت عمومی خوابگاه بر عهده دانشجویان ساکن-6-8
 .تواند غیبت دانشجوي ساکن در خوابگاه را به خانواده دانشجو اطالع دهد دانشگاه می-6-9
 .تواند در مورد ادامه سکونت دانشجو تجدید نظر کند در صورت غیبت مستمر دانشجو، دانشگاه می-6-10
 

 مقررات اخالقی و فرهنگی: 7ماده 
هاي ، رعایت حقوق ساکنین اماکن مسکونی مجاور و یا مشرف بر خوابگاهسالمییت شعائر و شئونات اسالمی، حجاب اارع

 .هاي دانشجویی الزامی استدانشجویی و حفظ آرامش ساکنین داخل و خارج ساختمان براي کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه
تواند برابر مقررات با دانشگاه مینامه معاونت دانشجویی و فرهنگی نیی در صورت عدم رعایت موارد مندرج در این آ:8ماده 

 .دانشجوي خاطی برخورد کند
 

تحقیقات   به تصویب وزیر علوم،11/11/83تاریخ  ین نامه شامل مقدمه و هشت ماده و ده تبصره و هفده بند دریاین آ
 .گرددمی غو لهاي قبلی نامهینیو فناوري رسیده و از تاریخ ابالغ الزم االجراست و کلیه آ
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 آموزش عالی سساتمؤها و دانشگاه هاي دانشجوییبهاي خوابگاهعمل مربوط به اجارهدستورال
 

 مقدمه
 15/11/1373و  مورخ  /27106 بخشنامه شماره 4 صندوق رفاه دانشجویان و بند 9/12/1371 قانون مصوب 3در اجراي ماده 

هاي دانشجویی در سراسر بهاي خوابگاهفت اجارهوزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوري به منظور ایجاد روش یکسان در دریا
 :گرددکشور، دستورالعمل زیر جهت اجرا ابالغ می

سسات دیگر و وام مسکن مؤهاي دانشجویی استفاده کنند که از هیچگونه کمک توانند از خوابگاه دانشجویانی می-1
کار (د باشد نیز اشتغال نداشته باشند صندوق رفاه دانشجویان استفاده ننمایند و به کاري که مستلزم کسب درآم

 ).دانشجویی مستثنی است
 نامه آیین 9هاي دانشجویی مطابق موارد مندرج در ماده مدت مجاز استفاده دانشجویان واجد شرایط از خوابگاه -1تبصره

 .هاي صندوق رفاه دانشجویان خواهد بودنحوه استفاده از وام
ي استاندارد و با هاسرانه هاي مازاد ظرفیت خود را با رعایتباشند خوابگاهالی مجاز میها و مراکز آموزش عدانشگاه -2تبصره

در اختیار سایر  بر مبلغ اجاره بهاء تعیین شده و به ازاء دریافت نقدي در ابتداي هر نیمسال تحصیلی، عالوه% 50نرخ 
 .دانشجویان متقاضی فاقد شرایط اسکان، در خوابگاه قرار دهند

 .باشندمند از خوابگاه در نیمسال تابستان نیز مشمول همین تبصره می دانشجویان میهمان و دانشجویان بهره:متذکر مه
     دلیل طوالنی شدن مدت تحصیل، متقاضی استفاده از خوابگاه ه نرخ اجاره بهاء خوابگاه دانشجویان که بي مبنا-3تبصره 

یت خوابگاهی مازاد بر اساس جدول ذیل و به صورت پرداخت نقدي در  نیمسال تحصیلی در صورت ظرف3باشند تا سقف می
 .گرددابتداي هر نیمسال تحصیلی محاسبه می

 
 

 درصد افزایش اجاره بهاء نیمسال اقامت اضافی
 %50 اول
 %100 دوم
 %150 سوم

 
ها در صورتی که درآمد ماهانه شکدهها و آموز پرداخت اجاره بهاء براي دانشجویان بورسیه متعهد دبیري در دانشگاه-4تبصره 
 .باید به شکل نقدي دریافت شود ریال باشد جزء دیون محسوب شده و باالتر از این مبلغ می450,000آنها تا 

هاي دانشجویی بهاي خوابگاهنامه اجارهآیین ماده این 3 مدت اضافه اقامت دانشجویان شاهد بر اساس تبصره -5تبصره 
 .گرددسیط محاسبه و اخذ میاعمال و به صورت تق

 نسبت به واگذاري ،ءسسات آموزش عالی کشور موظفند پس از اخذ سند رسمی تعهد پرداخت اجاره بهامؤها و دانشگاه -2
بهاي دیه اجارهتأها مکلف به وابگاه خسسه آموزشی مربوط در قبال در اختیار گذاشتنمؤدر غیر اینصورت . خوابگاه اقدام نمایند

 .باشدن از پرداخت و جبران خسارت وارده میمستنکفی
 . مبلغ پیش پرداخت در پایان تحصیالت از بدهی دانشجو کسرخواهد شد:تذکر

و براي پرداخت نقدي ) الف(هاي دانشجویی مجردي براي پرداخت غیرنقدي مطابق جدول شماره  خوابگاهءبها میزان اجاره-3
 .اهد شدمحاسبه و دریافت خو) ب(مطابق جدول شماره 
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 )جدول الف (
 

درصد وام مسکن صندوق براي دانشجویان 100 نفره اسکان دارند ماهانه معادل2 و 1هاي دانشجویانی که در اطاق :الف
 .مجرد
 درصد وام مسکن صندوق براي دانشجویان 80 نفره اسکان دارند ماهانه معادل4 و 3هاي  دانشجویانی که در اطاق:ب

 .مجرد
 درصد وام مسکن صندوق براي دانشجویان 70 نفره اسکان دارند ماهانه معادل6 و 5هاي  که در اطاق دانشجویانی:ج 

 .مجرد
 درصد وام مسکن صندوق براي دانشجویان 60 نفره اسکان دارند ماهانه معادل8 و 7هاي  دانشجویانی که در اطاق:د

 .مجرد
 . درصد وام مسکن صندوق براي دانشجویان مجرد50ه معادل نفره اسکان دارند ماهان9هاي  دانشجویانی که در اطاق:ه
شود ی تبدیل شده یا میهاي دانشجوی به خوابگاهواسطه شرایط اضطراري موقتاًه یی که بهاها و سالن در مورد اطاق:و

براي  درصد وام مسکن صندوق 35نفر باشد، ماهانه معادل  9چنانچه تعداد دانشجویان در هر اطاق یا سالن بیش از 
 .دانشجویان مجرد

 
 )جدول ب(

 
 درصد وام مسکن صندوق براي دانشجویان 80 نفره اسکان دارند ماهانه معادل2 و 1هاي  دانشجویانی که در اطاق:الف
 .مجرد
 درصد وام مسکن صندوق براي دانشجویان 64  نفره اسکان دارند ماهانه معادل4 و 3هاي  دانشجویانی که در اطاق:ب

 .مجرد
 درصد وام مسکن صندوق براي دانشجویان 56  نفره اسکان دارند ماهانه معادل6 و 5هاي دانشجویانی که در اطاق :ج 

 .مجرد
 درصد وام مسکن صندوق براي دانشجویان 48 نفره اسکان دارند ماهانه معادل 8 و 7هاي  دانشجویانی که در اطاق:د 

 .مجرد
 . درصد وام مسکن صندوق براي دانشجویان مجرد40ن دارند ماهانه معادل نفره اسکا9هاي  دانشجویانی که در اطاق:ه
ی تبدیل شده یا می شود چنانچه یهاي دانشجوبه خوابگاهی که بواسطه شرایط اضطراري موقتاً هایها وسالن درمورد اطاق:و

کن صندوق براي دانشجویان  درصد وام مس28نفر باشد، ماهانه معادل  9تعداد دانشجویان در هر اطاق یا سالن بیش از 
 .مجرد
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باشند که پس از پایان هر سال تحصیلی، قطع ارتباط دانشجویی هاي دانشجویی متعهد میمند از خوابگاهدانشجویان بهره -4
اینصورت از زمان استنکاف موظف  در غیر .ت دوران دانشجویی را تخلیه نمایندو یا فراغت از تحصیل، خوابگاه محل سکون

 .به پرداخت ده برابر اجاره بهاي خوابگاه به طور یکجا خواهند بود
نمایند از استفاده میهاي دانشجویی  را که از خوابگاهیانسسات آموزش عالی موظفند اسامی دانشجویمؤها و دانشگاه -5

 . به صندوق ارسال کنند2 از طریق فازماسیون اداري و صرفاًطریق سیستم اتو
گردد را بهاي آنها جزء بدهی دانشجویان محسوب میمندان از خوابگاه را که اجارهباید اطالعات بهره دانشگاه می-1 تبصره

 .ن ارسال نمایند در هر نیمسال از طریق سیستم اتوماسیون اداري به صندوق رفاه دانشجویاءبهابا ذکر مبلغ اجاره
شود و باید به حساب صندوق ها به عنوان یکی از منابع درآمد صندوق محسوب میبهاي خوابگاهبا عنایت به اینکه اجاره -6

    نگهداري  جهت تعمیر و عنوان اعتبار، هها در طول سال ببهاي خوابگاهاز درآمد اجاره% 30واریز گردد مقرر گردیده 
 .ها تخصیص داده شودویی به دانشگاههاي دانشجخوابگاه

 .باشدها در هر سال تحصیلی با توجه به میزان ارقام وام مسکن همان سال، میبهاي خوابگاهمبناي محاسبه اجاره -7
 
 

 و 1/3/75 و 21/1/74هاي  تذکر درتاریخ4 تبصره و 10 بند ، 6 ماده، 7این دستورالعمل مشتمل بر یک مقدمه و 
 امناي صندوق رفاه تهیأ و به تصویب 14/12/85 و2/3/83  و25/4/82 و 30/3/80 - 19/3/78 و 21/3/76

 .دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري رسید
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در پایان خوابگاه  ءبهاهلی داراي امکانات رفاهی مستقل براي دانشجویانی که بدهی اجارهمتأهاي  خوابگاهءبهااجاره
 خوابگاه را به ءبهاهلی و براي دانشجویانی که بدهی اجارهمتأ درصد وام مسکن 100کنند معادل پرداخت میتحصیل 

 ءبهاهمچنین اجاره. شد هلی محاسبه و اخذ خواهدمتأ درصد وام مسکن 80اخت می کنند معادل صورت نقدي پرد
 در پایان تحصیل  خود را ءبهاهلی داراي امکانات رفاهی مشترك براي دانشجویانی که بدهی اجاره متأهايخوابگاه

 خوابگاه را به صورت ءبها اجارههلی و براي دانشجویانی که بدهیمتأ درصد وام مسکن 70کنند معادل پرداخت می
 .اخذ خواهد شد هلی محاسبه ومتأ درصد وام مسکن 56کنند معادل نقدي پرداخت می
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 :مچهارفصل 

هاي مقررات و دستورالعمل
هاي بازپرداخت انواع وام
 دانشجویی
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 صندوق رفاه دانشجویاناساسنامه ) 17ماده(دستورالعمل 
 

اشخاص حقیقی و حقوقی که به هر طریق یا در هر  ،خصوصی سسات تعاونی ومؤ ،نهادهاي دولتی ها و کلیه سازمان-1ماده 
 سایر هاي صنفی ونمایند، همچنین اتحادیهمندان از مزایاي صندوق رفاه دانشجویان استفاده میزمان از خدمات بهره

نیز  کنند وکار، عضویت سازمان نظام پزشکی، مجوز ایجادکارگاه، آموزشگاه یا فروشگاه میور پروانه که اقدام به صدیسساتمؤ
واریز بدهی آنان حسب مورد با صندوق  اداره گذرنامه، موظفند برابر مفاد این دستورالعمل نسبت به معرفی فارغ التحصیالن و

 .آموزش پزشکی همکاري کنند ت، درمان وبهداش  فرهنگ و آموزش عالی وهاينشجویان وزارترفاه دا
سسات مؤ ها والتحصیالن دانشگاهدر صورت استخدام فارغ نامه موظفنداین تصویب) 1(هاي یاد شده در ماده  سازمان-2ماده 

 رسمی بر اساس مبالغ اعالم شده توسط هر صندوق یا دانشگاه نسبت به کسر اقساط آموزش عالی اعم از قراردادي، پیمانی و
اصل اعالمیه آن را  واریز آنها حسب رشته تحصیلی به حساب درآمد اختصاصی هر صندوق اقدام و التحصیالن واز حقوق فارغ

 .جهت اعمال حساب به صندوق ذیربط ارسال کنند
مندان از هچنانچه قبل از صدور این دستورالعمل از خدمات بهر) 1(سسات یاد شده در ماده مؤ ها وها، سازمان دستگاه-3ماده 

اند موظفند در اند و تاکنون نسبت به کسر و واریز اقساط بدهی آن اقدام ننمودهمزایاي صندوق رفاه دانشجویان استفاده کرده
 .اسرع وقت نسبت به انجام این امر اقدام کنند

  انحاء اقدام به صدور این دستورالعمل که به نحوي از) 1(سسات موضوع ماده مؤ ها وسازمان ها و کلیه دستگاه-4ماده 
سسات آموزش عالی مؤها و غیره در مورد فارغ التحصیالن دانشگاه کار، مجوز ایجاد کارگاه، فروشگاه، مطب، آزمایشگاه وپروانه
التحصیالن را حسب رشته تحصیلی به هر صندوق معرفی   صدور پروانه یا هر نوع مجوز کار فارغزکنند، موظفند قبل امی
 .کنند
سسات آموزش عالی توسط هر صندوق برابر مؤ ها والتحصیالن دانشگاه میزان کل بدهی، تعداد و مبالغ اقساط فارغ- 5ماده

 .شودسسات آموزش عالی اعالم میمؤها و مبالغ دریافتی تعیین و به دانشگاه
اخذ  سط هر صندوق ومیزان آن تو سسات آموزش عالی فقط پس از مشخص شدن تعداد اقساط ومؤها و  دانشگاه-6ماده 

مبالغ . فارغ التحصیلی را خواهد داشت ییدیه موقتتأاجازه صدور   از دانشجوهتعهد رسمی مبنی بر پرداخت اقساط تعیین شد
ییدیه موقت فارغ التحصیلی درج خواهد تأباشند در اي که فارغ التحصیل یا محل کار او ملزم به پرداخت آن میاقساط ماهانه

 .شد
سسات مختلف مؤاز ) 2(هاي یاد شده در ماده ها در سراسر کشور موظفند وجوهی را که به عنوان حسابه بانک کلی-7ماده 

هاي بانک هاي مورد نظر حواله کنند ودارند به همراه صورت اسامی فارغ التحصیالن بدهکار به حسابیا افراد دریافت می
،  فهرست اسامیثبت و مراتب را با ارسال اصل اعالمیههاي حساب رتها در کا نیز وجوه یاد شده را به تفکیک حوالهمذکور

 .تاریخ پرداخت، حسب مورد به هر صندوق ارسال کنند سهم القسط و
 
 

 وزارت 29/3/1374و مورخ /5844 به پیشنهاد مشترك شماره 11/11/1374این دستورالعمل در جلسه مورخ 
 .وزیران رسید هیأتزشکی به تصویب آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پفرهنگ و 
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 58 الی 53هاي فارغ التحصیالن سالهاي اي از نحوه محاسبه بدهیخالصه
 

هاي پرداختی به دانشجویان به عنوان کمک  کلیه کمک20/8/53 مورخ 6238/11 طبق بخشنامه 53-54سال تحصیلی  -1
سسات مختلف مؤها در ند برابر مدت استفاده از این کمکمند از آن موظفدانشجویان بهره هزینه تحصیلی تلقی گردید و

 .خدمت نمایند
 

 به باال 3هاي پرداختی به دانشجویانی که داراي معدل  کمک1354نامه مصوب سال ینی طبق آ54-55سال تحصیلی  -2
 .ست داشته اند وام محسوب شده ا3  تا2دانشجویانی که معدل  اند به عنوان کمک هزینه تحصیلی وبوده

 درصد کل دانشجویان 5هاي پرداختی به  کمک1355نامه مصوب سال  برابر آیین1358 لغایت 55-56هاي تحصیلی سال -3
عنوان وام منظور ه صیلی و وجوه پرداختی به بقیه دانشجویان باند به عنوان کمک هزینه تحکه داراي باالترین معدل بوده

 .گردیده است
 

 کلیه وجوه پرداختی به 18/9/58 مورخ 16858/130نامه مصوب منضم به بخشنامه ه موجب آیین تاکنون ب1358از سال  -4
 1360در همین رابطه در سال . مند موظف به بازپرداخت آن هستنددانشجویان بهره دانشجویان به عنوان وام تلقی گردیده و

اجراي طرح مرحله اول انتقال، آیین نامه   واحدي و25ها و ایجاد اشتغال به تحصیل دانشجویان به دنبال بازگشایی دانشگاه
سسات آموزش مؤ ها و به کلیه دانشگاه12/11/1360 مورخ 3592/130قبلی با ایجاد تغییراتی در متن آن طی بخشنامه شماره 

 صندوق تحصیل باید به پس از فراغت از عالی ارسال گردید که براساس آن نیز وجوه پرداختی به دانشجویان وام بوده و
 .باشدنامه همچنان معتبر مورد اجرا میاین آیین. مسترد گردد

 
مسکن   از کمک هزینه تحصیلی ویوام تحصیل ه بروآموختگانی که در سنوات قبل از انقالب فرهنگی عال دانش:تبصره

مندي از معادل مدت بهرهمسکن، گواهی انجام کار،   وی کمک هزینه تحصیلاند موظفند معادل مدت استفاده ازبرخوردار بوده
چنانچه در زمان دانشجویی شاغل بوده باشند ملزم به  هزینه بخشوده شود و آموزش رایگان ارائه نمایند تا مبلغ کمک
 .باشندبازپرداخت کمک هزینه به صورت نقدي می
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  کل کشور1364 قانون بودجه سال 40تبصره ) الف(دستورالعمل اجرایی بند 
 )مند از مزایاي صندوق رفاه دانشجویانپرداخت بدهی فارغ التحصیالن بهرهدر مورد باز (

 
خصوصی که به هر طریق از خدمات فارغ  تعاونی و ،سسات دولتیمؤکلیه : مشمولین این دستورالعمل عبارتند از -1

کارگاه،  روانه کار، مجوز ایجادپ کنند و یا اقدام به صدورمند از مزایاي صندوق رفاه دانشجویان استفاده میالتحصیالن بهره
 .نمایندغیره می فروشگاه، مطب و

هاي حقوقی مشمول این دستورالعمل که به طور مستمر یا موقت از خدمات فارغ التحصیالن دوره اشخاص حقیقی و -2
تحصیلی آنان را از شوند موظفند براي شروع خدمت یا همکاري، ارزشنامه مند میتحصیلی کاردانی به باال به هر طریق بهره

واریز اقساط بدهی آنان از اولین پرداخت،   اساس ارقام مندرج درآن نسبت به کسر و سسه محل تحصیل هر یک اخذ و برمؤ
 . این دستورالعمل اقدام نمایند8طبق بند 

، نام خانوادگی، نام  به بعد موظفند فهرستی متضمن ذکر نام1353مند از خدمات فارغ التحصیالن سال سسات بهرهمؤکلیه  -3
استثناي فارغ التحصیالنی که گواهی عدم بدهی ه ب(سال فراغت از تحصیل آنان  سسه محل تحصیل، رشته تحصیلی ومؤپدر، 

براي تعیین وضعیت  تهیه نمایند و) حال پرداخت اقساط بدهی تعیین شده خود هستند یا در یا تسویه حساب در پرونده دارند و
 .ل دارندبدهی به صندوق ارسا

کار، مجوز ایجاد که به نحوي از انحاء اقدام به صدور پروانه حقوقی مشمول این دستورالعمل کلیه اشخاص حقیقی و -4
نمایند، موظفند قبل از صدور می سسات آموزش عالیمؤ ها وکارگاه، فروشگاه، مطب و غیره در مورد فارغ التحصیالن دانشگاه

راي فارغ التحصیالن مذکور، آنان را جهت تعیین تکلیف بدهی به صندوق رفاه دانشجویان معرفی هرگونه پروانه کار یا مجوز ب
 .نمایند
 به بعد 1353سال  التحصیالن کار براي فارغ مجوز یا پروانهحقوقی مشمول این دستورالعمل که قبالً  اشخاص حقیقی و:الف

 .نی محل کار آنان را به صندوق رفاه دانشجویان اعالم نمایندنیز نشا  و3اند موظفند مشخصات مندرج در بند صادر کرده
فناوري  نیز اداره کل امور فارغ التحصیالن وزارت علوم، تحقیقات و موزش عالی کشور وآسسات مؤکلیه  ها ودانشگاه -5

 ها وارزشنامه هاي موقت ویک از مقاطع تحصیلی در گواهی اقساط بدهی فارغ التحصیالن را در هر کل و موظفند جمع
سسات آموزشی فرستاده شده مؤ توسط صندوق به م نمونه آن قبالًهاي صادره براي فارغ التحصیالن بدهکار که فرییدیهتأ

 .به صندوق ارسال دارند رونوشتی از آنها را است قید نمایند و
ن بدهکار به استثناي گواهی موقت نمرات به فارغ التحصیال تسلیم هرگونه مدرك تحصیلی اعم از اصل دانشنامه یا ریز -6

بدیهی است صدور . منوط به ارائه برگ تسویه حساب فارغ التحصیالن از صندوق خواهد بود ممنوع و 5تحصیلی موضوع بند 
 .می باشد  گواهی موقت تحصیلی نیز منوط به صدور دفترچه اقساط از طرف صندوق 

کشور  یا با استفاده از بورس تحصیلی در خارج از چنانچه در داخل کشور ومندان از مزایاي صندوق رفاه دانشجویان بهره -7
توانند باسپردن تضمین کافی به تشخیص صندوق رفاه دانشجویان به قصد ادامه تحصیل در مقطع باالتري را داشته باشند می

 .به بعد از خاتمه مقطع تحصیلی جدید موکول نمایند صندوق مذکور، انجام تعهدات خود را
هاي  در صورتی که به طور آزاد قصد ادامه تحصیل در خارج را داشته باشند موظفند کمک7  فارغ التحصیالن موضوع بند:الف
 .دیه نمایندتأ یکجا به صندوق رفاه دانشجویان  رایدریافت
  ننموده باشندکسب درآمد نسبت به پرداخت اقساط وام خود اقدام التحصیالن پس از اشتغال و چنانچه هریک از فارغ:ب

الزم است قبل از ثبت نامه در مقطع تحصیلی جدید با صندوق تسویه حساب   نخواهند شد و7مشمول تسهیالت موضوع بند 
 .نمایند

مند از مزایاي صندوق رفاه دانشجویان حقوقی مشمول این دستورالعمل که فارغ التحصیالن بهره کلیه اشخاص حقیقی و -8
شوند موظفند بدهی آنان را به اقساط ماهانه به یا به نحوي از خدمات مستمر یا موقت آنان برخوردار می را در استخدام دارند و

تسویه  ییدیه یا ارزشنامه تحصیلی هریک معین شده است از اولین پرداخت به فرد ذیربط تاتأمیزانی که در گواهی موقت یا 
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فیش رسید آن را به  نمایند و صاصی صندوق رفاه دانشجویان واریزحساب کامل کسر و با ذکر نامه مدیون به حساب درآمد اخت
 .صندوق ارسال دارند

سسات مؤعنوان ه صندوق رفاه دانشجویان پس از دریافت کلیه بدهی هریک از بدهکاران نسبت به صدور تسویه حساب ب -9
 .جوه، اقدام می نماینداعالم مراتب به اشخاص حقیقی یا حقوقی ارسال کننده و محل تحصیل افراد ذیربط و

خارج  مسکن صندوق رفاه دانشجویان درداخل یا هاي تحصیلی والتحصیالنی که در طول تحصیل از کمک هزینهفارغ -10
اند چنانچه قبل از انجام تعهد خواستار مدارك تحصیلی خود باشند یا درصورتی که از خدمت استنکاف کشور برخوردار بوده

 .یافتی را به طور یکجا پرداخت نمایندنمایند مکلفند وجوه در
 



 62

 هاي صندوق رفاه دانشجویاندستورالعمل نحوه بازپرداخت وام
 

 یا اخراج از فراغت، انصراف، ترك و(باشند حسب وضعیت تحصیلی مندان از مزایاي صندوق رفاه دانشجویان ملزم میبهره -1
 .ی اقدام نمایندیهاي دانشجوخوابگاه  بهاي ریافتی و اجارههاي دطبق مقررات صندوق نسبت به بازپرداخت وام) تحصیل

 قبل از معرفی دانشجو به حوزه نظام تحصیل و مراکز آموزش عالی موظفند به محض ترك یا فراغت از ها ودانشگاه -2
 ن تارك تحصیلدانشجویا یا ادامه تحصیل فارغ التحصیالن و یا وظیفه و صدور گواهی مدرك تحصیلی، به منظور اشتغال و

، به منظور تعیین وضعیت بازپرداخت دستورالعمل) 17پیوست شماره(اساس فرم فهرست اسامی آنان را بر  )اخراجی انصرافی،(
 .دیون به صندوق رفاه دانشجویان ارسال نمایند

ه یل انجام داده یا بفارغ التحصیالن مراکز آموزش عالی داخل کشور که خدمت نظام وظیفه خود را قبل از شروع به تحص -3
شوند ملزم هستند حداکثر نه ماه پس از فراغت ازتحصیل با سپردن تعهد یا می نوعی از انجام خدمت نظام وظیفه معاف شده و

 و یا از طریق محل اشتغال بازپرداخت نمایند ودر صورتیکه حصیلی خود را بر اساس دفترچه شخصاًالزم به صندوق، دیون ت
 .خیر نمایند بدهی آنان به دین حال تبدیل خواهد شدتأالی در پرداخت اقساط بدهی خود وبیش از سه بار مت

با توجه به میزان . (مندان از مزایاي صندوق توسط صندوق رفاه دانشجویان تعیین خواهد شدمبلغ اقساط بهره تعداد و -4
 ) حداکثر پنج سال سال و بدهی حداقل یک

   فارغ التحصیالن مراکز آموزش عالی داخل کشور که مشمول انجام خدمت نظام وظیفه تاریخ آغاز بازپرداخت بدهی  -5
 .گرددباشند حداکثر به نه ماه بعد از انجام خدمت نظام وظیفه آنان موکول میمی

ه تحصیل استفاده از بورس تحصیلی قصد ادام مندان از مزایاي صندوق رفاه دانشجویان چنانچه در داخل کشور و یا بابهره -6
تحصیل مقطع قبلی، نسبت به بازپرداخت  در خارج از کشور در مقاطع باالتر را داشته باشند در صورتی که پس از فراغت از

به بعد از  توانند با سپردن تعهد، بازپرداخت بقیه بدهی خود رادیون خود طبق مقررات صندوق اقدام نموده باشند، می قسمتی از
 .موکول نماینداتمام مقطع تحصیلی جدید 

تر از مقطع تحصیلی متقاضی ادامه تحصیل در دوره معادل و یا پایین مند از مزایاي صندوق و فارغ التحصیالن بهره:تبصره
 .قبلی، مشمول مزایاي این بند نخواهد بود

عزام دانشجویان به فناوري با هماهنگی، قبل از اقدام به ا کل بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم، تحقیقات و اداره-7
اعزام دانشجویان بورسیه به خارج از کشور . ها را به صندوق ارسال نمایندعنوان بورسیه به خارج از کشور، مشخصات بورسیه

نظر صندوق مبنی بر تعیین تکلیف در خصوص چگونگی بازپرداخت بدهی این قبیل  منوط به نداشتن بدهی و یا اعالم
 .دانشجویان، خواهد بود

هاي غیردولتی را هاي علوم پزشکی و دانشگاهمندان از مزایاي صندوق در صورتی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاهبهره -8
داشته باشند منوط به عدم وقفه در باز پرداخت اقساط وام مقطع تحصیلی قبلی، در صورت موافقت صندوق و سپردن سند تعهد 

 .گرددخاتمه تحصیل دوره جدید موکول میبازپرداخت باقیمانده وام آنها به بعد از 
هاي داخل کشور که به صورت آزاد قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را مندان فارغ التحصیل از دانشگاهبهره -1تبصره 

 .اخذ تسویه حساب از صندوق براي دریافت مدارك تحصیلی خود هستند دارند ملزم به بازپرداخت کلیه وجوه دریافتی و
ها را داشته مندان از مزایاي صندوق که قصد ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی وابسته به سایر دستگاه بهره-2تبصره 

 .صندوق رفاه دانشجویان تسویه حساب نمایند باشند ملزم هستند قبل از دریافت هر نوع مدرك تحصیلی با
مند و به درجه رفیع شهادت نائل یا جانباز، از کارافتاده رهآموختگانی که به نحوي از مزایاي صندوق بهدانش دانشجویان و -9

شوند در صورت اعالم رویداد مذکور حسب مورد از سوي بنیاد شهید انقالب اسالمی، بنیاد مستضعفان کلی یا فوت می
جریمه   مسکن ووجانبازان، سازمان بهزیستی کشور و یا سازمان ثبت احوال، از کلیه دیون خود به صندوق به استثناي ودیعه

 .شوندعدم تخلیه به موقع خوابگاه معاف می
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  مدت بازپرداخت بدهی دانشجویان روشندل، ناتوان وکم توان جسمی دو برابر مدت تصویب شده براي دانشجویان عادي  -10
 .می باشد و تاریخ شروع بازپرداخت بدهی آنان یک سال پس از فراغت از تحصیل در نظر گرفته می شود

جویان روشندل توسط یید دانشجویان ناتوان و کم توان جسمی می باید توسط سازمان بهزیستی کشور و دانش تأ:هبصرت
 .ی و فرهنگی دانشگاه انجام گیردمعاونت دانشجوی

به جز ( درصد کل بدهی 30 و باالتر باشند از بازپرداخت 16در صورتی که دانشجویان مذکور در ماده فوق، حائز میانگین  -11
 .شوندمعاف می) ودیعه مسکن و جریمه عدم تخلیه به موقع خوابگاه

 .باشندتارکین تحصیل اعم از انصرافی واخراجی ملزم به بازپرداخت یکجاي بدهی خود می -12
اند درصورت ارائه گواهی حاصل نموده) اخراج انصراف،(مندان از مزایاي صندوق که ترك تحصیل  بدهی بهره:تبصره

موافقت صندوق رفاه دانشجویان به صورت اقساط   درصد از فارغ التحصیالن و10 نی برعدم بضاعت مالی و حداکثردانشگاه مب
 .حداکثر سه ساله قابل دریافت خواهد بود

انجام تعهدات  کنندگان از کمک یا وام فقط بعد از استرداد کلی بدهی وریزنمرات استفاده تسلیم اصل مدرك تحصیلی و -13
 .یگر امکان پذیر استقانونی د

قصد شرکت مجدد در آزمون ورودي  )انصرافی، اخراجی( مندان از مزایاي صندوق رفاه که پس از ترك تحصیلبهره -14
ی یبهاي خوابگاه دانشجواجاره هاي دریافتی وسسات آموزش عالی را داشته باشند مکلفند نسبت به استرداد واممؤ ها ودانشگاه

 . یکجا اقدام نمایندمورد استفاده، بطور
هاي متعلقه در مورد هزینه ایصال مطالبات دولت و صندوق رفاه دانشجویان مکلف می باشد نسبت به وصول و -15

 ی تا آخرین مرحله اعم از پژوهش وییا فارغ التحصیالن که از اداء دین خود استنکاف نموده اند در مراجع قضا دانشجویان و
 .فرجام اقامه دعوي نماید

رشته دوم  اند بعد از فراغت ازتحصیل درتاریخ آغاز بازپرداخت بدهی دانشجویانی که در دو رشته همزمان، تحصیل نموده -16
 .با احتساب زمان نظام وظیفه مقرر خواهد بود

تشخیص ید عدم بضاعت مالی توسط دانشگاه و به یتأ هاي پرهزینه و بامدت بازپرداخت وام موارد خاص بابت بیماري -17
 .باشد برابر مدت بازپرداخت دانشجویان عادي می3رئیس صندوق رفاه دانشجویان حداکثر 

 .زمان آغاز بازپرداخت تسهیالت دریافتی دانشجویان مبتکر همانند سایر دانشجویان پس از فراغت از تحصیل خواهد بود -18
 شیوه اجرایی نحوه بازپرداخت 4آموختگان در ماده  میزان اقساط، همانند اقساط تعیین شده براي سایر دانش -1تبصره 

 .باشدتسهیالت رفاهی صندوق رفاه دانشجویان می
  چنانچه طرح به طور کامل اجرا نگردد، وام دریافتی بالفاصله پس از فراغت ازتحصیل به صورت یکجا بازپرداخت -2تبصره 

 .گرددمی
نامه بازپرداخت بدهی برابر مدت تصویب شده در آیین 2مان ورزشی مدت بازپرداخت تسهیالت دریافتی دانشجویان قهر -19

ظام وظیفه خود را قبل از شروع به نآموختگانی که خدمت تاریخ شروع بازپرداخت بدهی دانش. باشددانشجویان عادي می
آموختگانی که مشمول ششوند یکسال و داناند و یا به نوعی از انجام خدمت نظام وظیفه معاف شده یا میتحصیل انجام داده

 .باشدتحصیل می  سال پس از فراغت از3باشند انجام خدمت وظیفه می
     ...زلزله، سیل، طوفان و: مدت بازپرداخت تسهیالت دریافتی توسط دانشجویان خسارت دیده در حوادت غیرمترقبه مانند -20

آموختگانی که خدمت نظام براي دانش. باشد عادي مینامه بازپرداخت بدهی دانشجویان برابر مدت تصویب شده در آیین2
ه پس  ما18شوند اند یا میاند و یا به نوعی از انجام خدمت وظیفه معاف شدهفه خود را قبل از شروع به تحصیل انجام دادهیوظ

دت زمان خدمت ه به اضافه م ما18باشند آموختگانی که مشمول انجام خدمت نظام وظیفه میتحصیل و دانش از فراغت از
ها تحصیل و قبل از صدور دفترچه اقساط براي سایر وام بازپرداخت ودیعه مسکن پس از فراغت از. گرددوظیفه تعیین می نظام

دانشجویان مذکور از جریمه عدم تخلیه به موقع خوابگاه معاف خواهند . باشد یکجا خواهد بود و قابل تقسیط نمیبه صورت
 .بود
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بایست پرداخت گردد و براي مابقی بدهی  درصد از کل بدهی می10آموختگان کلیه دانشبه ترچه اقساط جهت صدور دف -21
 .شوددفترچه اقساط صادر می

 درصد از دانشجویان هر 10سسات آموزش عالی مجازند حداکثر تا مؤها و هاي دانشجویی و فرهنگی دانشگاه معاونت:تبصره
هاي شاهد و ایثارگران و ، سازمان بهزیستی، خانواده)ره( شش کمیته امداد امام خمینیهاي تحت پوسال تحصیلی شامل گروه

 .نمایندتحصیل معاف می  درصد کل بدهی به هنگام فراغت از10 دانشجویان داراي شرایط خاص را از پرداخت یکجاي
 
 

 به تصویب 22/10/86 و2/3/83 و25/4/82، 26/5/79، 26/10/75 تبصره در تاریخ 9  ماده21این دستورالعمل در 
 .ت امناي صندوق رفاه دانشجویان رسیدهیأ

 
 
 
 
 
 
 



 65

 ییخیر بازپرداخت تسهیالت دانشجوتأدستورالعمل نحوه محاسبه کارمزد 
 

سات آموزش عالی در سمؤآموختگان با توجه به لزوم پرداخت به موقع بدهی هاي تسهیالت رفاهی دانشجویی توسط دانش
گردید که به میزان باقیمانده بدهی افرادي که در زمان   مقرر19/3/78 صندوق رفاه دانشجویان مورخ ءت امناهیأنهمین جلسه 

 .خیر با شرایط زیر به باقیمانده بدهی اضافه گرددتأ عنوان کارمزد اند مبلغی بامشخص شده براي پرداخت اقدام ننموده
موقع به میزان کل بدهی مبلغی ه  بدهکاران براي پرداخت ب به منظور تسریع در عملیات بازپرداخت بدهی و ترغیب-1ماده 

 .اضافه خواهد شد) درصورت تعویق در بازپرداخت(خیر تأعنوان کارمزد ه ب
 .به میزان قسط معوق اضافه می گردد% 12 محاسبه زیر بر مبناي نرخ خیر به ازاء مدت تعویق، طبقتأ میزان کارمزد -2ماده 

 
 خیرتأ میزان کارمزد =) ط معوقمیزان قس(×12×) مدت تعویق(

                                                              36000 
 

 .قسط از بدهی، تازمان محاسبه  مدت تعویق عبارت است از روزهاي سپري شده از زمان مقرر براي پرداخت هر-1تذکر
 . صورت ماهانه میزان قسط معوق عبارت است از مبلغ قسط تعیین شده به-2تذکر
 :گرددخیر شامل افراد زیر میتأ کارمزد -3ماده 
 .آموختگان داراي دفترچه اقساط که تاریخ سررسید قسط آنان بیش از سه بار به تعویق افتاده است دانش-الف
 .انداستنکاف نموده) طبق مقررات مربوط( که از بازپرداخت کل بدهیمحرومین از تحصیل  منصرفین، تارکین و-ب
 .)یکسال(  متقاضیان تعویق بدهی به بعد از  فراغت از تحصیل مقطع بعدي، در صورت عدم رعایت وقفه تحصیلی مجاز-ج

 در صورت عدم پرداخت یکجاي بدهی قبلی، میزان جریمه براي صدور دفترچه اقساط جدید به صورت نقدي اخذ خواهد :تذکر
 .شد

 .ختصاصی صندوق واریز خواهد گردیدخیر به حساب درآمد اتأ  مبلغ کارمزد -4ماده 
 .هاي صادره تسویه حساب درج خواهد گردیدخیر به طور مجزا در نامهتأ میزان کل بدهی دریافتی وکارمزد :تذکر
 .شوندالتحصیالنی که بدهی خود را یکجا پرداخت نمایند از پرداخت جریمه دیرکرد معاف می کلیه فارغ-5ماده 

 
این .  رسیده استءت امناهیأیی به تصویب خیر بازپرداخت تسهیالت دانشجوتأد موضوع نحوه محاسبه کارمز

 . توسط صندوق رفاه دانشجویان تدوین گردیده است24/1/79دستورالعمل در تاریخ 
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 ی نحوه بازپرداخت تسهیالت رفاهی صندوق رفاه دانشجویانیشیوه اجرا
 )ابگاهبهاي خو وام، ودیعه مسکن واجارهکمک هزینه، انواع(

 
هاي بهاي خوابگاهاجاره مین بودجه صندوق از محل استرداد وجوه پرداختی به دانشجویان در زمان تحصیل و تأ:هدف

کم بضاعت شاغل به  ی به دانشجویان مستعد ویدانشجویی براي فراهم نمودن اعتبار پرداخت تسهیالت رفاهی دانشجو
 .صورت یکسان انجام خواهد شده باشد که با توجه به توضیحات ذیل بسسات آموزش عالی میمؤ ها ودانشگاه تحصیل در 

قبل از صدور گواهی موقت تحصیلی  تحصیل و مراکز آموزش عالی موظفند به محض ترك یا فراغت از ها و دانشگاه-1ماده 
و معرفی ) ز تحصیلمنصرفین، محرومین ا(ادامه تحصیل فارغ التحصیالن و یا دانشجویان تارك تحصیل  براي اشتغال و یا

منظور تعیین وضعیت  هب) 17  و12هاي پیوست شماره فرم(آنان به حوزه نظام وظیفه، فهرست اسامی آنان را بر اساس 
یید واریز وجه کل بدهی مجوز الزم تأ به شرط هی است متعاقباًیبد. بازپرداخت دیون به صندوق رفاه دانشجویان ارسال نمایند

 مراکز آموزش ها ودر صورتی که امور دانشجویی دانشگاه. زش محل تحصیل ارسال خواهد گردیدآمو توسط صندوق به امور
 .ارسال نمایند  یک نسخه اضافه تهیه و12باید از فرم پیوست شماره یید واریز وجه کل بدهی دارند میتأعالی نیز نیاز به 

تحصیل یا قطع  به محض فراغت از ید کلیه بدهی خود راباشرح زیر میه مندان از تسهیالت رفاهی دانشجویی ب بهره-2ماده 
 .تحصیل به صورت یکجا به حساب صندوق واریز نمایند

 .تارکین تحصیل -2-1
 .منصرفین ازتحصیل -2-2
 .)اخراجی(محرومین ازتحصیل  -2-3
 .اند فراغت از تحصیل یافته1376ماه سال آموختگانی که قبل از اردیبهشتدانش -2-4
 . که به صورت آزاد قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارندکسانی -2-5
 .استفاده کنندگان از مزایاي ودیعه مسکن -2-6
 سسات آموزش عالی در همان مقطعی که آن را ترك ومؤ ها وه قصد شرکت مجدد در آزمون ورودي دانشگاهک کسانی-2-7

 .اند را داشته باشندیا از آن انصراف نموده
 .تر از مقطع تحصیلی قبلی قصد ادامه تحصیل دارندیا پایین ضیان ادامه تحصیل که در دوره معادل و متقا-2-8
 .اندمند بودهبهره مزایاي کمک هزینه دانشجویان خارج کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور که از -2-9
 .)ودب خواهد شناور نحوه محاسبه براساس معادل ریالی نرخ رسمی ارز(

 .خیر نمایندتأر متوالی در پرداخت اقساط بدهی  با3دارندگان دفترچه بازپرداخت اقساط که بیش از  -2-10
 )هزینه دیرکرد تخلیه خوابگاه( .اندکسانی که شامل دیرکرد تخلیه خوابگاه شده -2-11

باشند در صورت ارائه مند میج بهره شاغلین به تحصیل در خارج از کشور که از مزایاي کمک هزینه دانشجویان خار-1تبصره
 .باشندمدت استفاده از کمک هزینه، از بازپرداخت کمک هزینه دریافتی معاف می گواهی انجام کار در داخل کشور به میزان و

 آموزش عالی محل هسسمؤ رسمی یدر صورت ارائه گواه) 2-3( و) 2-2( و) 2-1(  بدهی افراد ذکر شده در بند-2تبصره 
سه ساله پس از سپردن تعهد و دریافت  موافقت صندوق، بصورت اقساط حداکثر بنی بر عدم بضاعت مالی مدیون وتحصیل م

باشند، تاریخ شروع سررسید اقساط براي افرادي که مشمول خدمت نظام وظیفه نمی. (دفترچه بازپرداخت، تبدیل خواهد گردید
باشند، یک ماه پس از انجام خدمت نظام وظیفه ام وظیفه میافرادي که مشمول خدمت نظ یکماه پس از صدور دفترچه و

 .)خواهد بود
یا انصراف از تحصیل داده و یا اخراج شده  ازکارافتاده که ترك و  مدت بازپرداخت بدهی دانشجویان آزاده، جانباز و-3تبصره 

عدم بضاعت مالی آنان از سوي  ییدتأاقساط این گونه افراد، در صورت تاریخ شروع . گردد ماه تعیین می24باشند حداکثر 
 .گردد محاسبه می2سسه آموزش عالی محل تحصیل طبق تبصره مؤ
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تاریخ  توانند پس از سپردن تعهد، بدهی خود را تقسیط و درشرح زیر میه مندان از تسهیالت رفاهی دانشجویی ب بهره-3ماده 
 .سررسید هر قسط به صندوق پرداخت نمایند

 .) مشخص گردیده است4نحوه محاسبه در ماده  تاریخ شروع اولین قسط و( به بعد 3/2/1376ن از آموختگادانش -3-1
فناوري قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را   افرادي که با استفاده از بورس تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و-تبصره

    کمتر از یکسال وقفه تحصیلی داشته باشد فاصل تاریخ فراغت از تحصیل تا شروع مقطع بعدي دارند در صورتی که حد
 .توانند بدهی خود را به بعد از تاریخ فراغت ازتحصیل مقطع بعدي به شرط سپردن تعهد، موکول نمایندمی

 هاي وابسته به وزارت علوم، تحقیقات والتحصیالن داراي دفترچه اقساط که در مقاطع باالتر تحصیلی در دانشگاه فارغ-3-2
باحفظ وقفه تحصیلی حداکثر ( شوندهاي غیردولتی پذیرفته میدانشگاه آموزش پزشکی و  وزارت بهداشت، درمان وفناوري و

توانند با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل بعد از دریافت دفترچه اقساط المثنی، بازپرداخت ، می)فاصل دو مقطع یکسال، حد
 .االتر انتقال دهندتحصیل در مقطع ب بدهی خود را به پس از فراغت از

 .گرددافزوده می 2-3 مدت زمان خدمت نظام وظیفه به مدت وقفه مندرج در بند-1 تبصره
کارشناسی به کارشناسی ارشد،  ادامه تحصیل در مقاطع باالتر براي دوره کاردانی به کارشناسی وزمان  مدت -2 تبصره

براي  باشد ویم سال از تاریخ شروع به تحصیل 4 ثربراي مقاطع کارشناسی ارشد به دکتري، حداک  سال و2حداکثر 
 .شوددانشجویانی که با استفاده از بورس وزارت علوم قصد ادامه تحصیل درخارج از کشور را دارند، از تاریخ اعزام محاسبه می

زپرداخت بدهی دهند بادر مقاطع باالتر تحصیلی انصراف می آموختگانی که داراي دفترچه اقساط هستند و دانش-3تبصره 
 .گردد ماه منظور می9صدور دفترچه اقساط به تاریخ انصراف از تحصیل با احتساب  آنان و

ها را داشته باشند مندان از مزایاي صندوق که قصد ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی وابسته به سایر دستگاه بهره-3-3
 .باشند دانشجویان میملزم به بازپرداخت یکجاي بدهی خود به حساب صندوق رفاه

 :باشدی به شرح زیر مییمندان از تسهیالت دانشجوصدور دفترچه اوراق بازپرداخت بدهی بهره  نحوه محاسبه و-4ماده 
آموختگان مراکز آموزش عالی داخل کشور که خدمت نظام وظیفه خود را به پایان  تاریخ شروع پرداخت بدهی دانش:الف

 .باشد ماه پس از تاریخ فراغت از تحصیل می9اند دیدهیا از آن معاف گر رسانده و
  آموختگان مراکز آموزش عالی داخل کشور که مشمول انجام خدمت نظام وظیفه  تاریخ شروع بازپرداخت بدهی دانش:ب
 .شودباشند براساس مدت زمان خدمت نظام وظیفه به اضافه نه ماه تعیین میمی

تگان مشمول پس از دریافت دفترچه اقساط، در هر زمان اقدام به خرید خدمت سربازي آموخ در صورتی که دانش:تذکر مهم
نمایند و یا به هر نحو از خدمت معاف گردند، موظفند در اسرع وقت ضمن مراجعه به صندوق نسبت به تعویض دفترچه اقساط 

 .خود با تاریخ سررسید جدید اقدام نمایند
 .خواهد بود حداکثر مدت زمان اقساط، پنج سال :ج
 .گرددآموختگان آزاده، براساس حداقل اقساط تعیین می میزان اقساط دانش:د

مقاطع تحصیلی قبلی به   صدور تسویه حساب براي هر مقطع، منوط به بازپرداخت کلیه دیون در آن مقطع تحصیلی و-5ماده 
 .باشدحساب صندوق می

یا  اند ول گردیدهیبه درجه رفیع شهادت نا مند و مزایاي صندوق بهرهآموختگانی که به نحوي ازدانش  دانشجویان و-6 ماده
به غیر (انقالب اسالمی و اداره ثبت احوال محل، ازکلیه دیون خود  یید رسمی بنیاد شهیدتأاند، حسب مورد براساس فوت نموده

 .باشندمعاف می) از ودیعه مسکن، وام موارد خاص و شهریه تسهیالت بانکی
باشند، حسب مورد براساس مند از مزایاي صندوق که جانباز یا از کارافتاده کلی میآموختگان بهرهدانش نشجویان و دا-7 ماده
به غیر از ودیعه مسکن، جریمه عدم تخلیه به (سازمان بهزیستی از کلیه دیون خود  یید رسمی سازمان امور جانبازان بنیاد وتأ

 .باشندمعاف می) سهیالت بانکیشهریه ت موقع خوابگاه، وام موارد خاص و
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 صورت محرمانه براي دانش آموختگانی که ازه همچنین ارسال ریزنمرات ب ییدیه تحصیلی وتأ ارسال هرگونه  صدور و-8ماده 
 اقدام و دفترچه بازپرداخت )3پیوست شماره ( سپردن تعهد محضري نسبت به اند وتسهیالت رفاهی دانشجویی استفاده نموده

 .اند، در صورت عدم منع قانونی دیگر بالمانع است را دریافت نمودهاقساط وام
 فراغت از تحصیل و یا به هر صورت 2/2/76آموختگانی که تا تاریخ ییدیه تحصیلی دانشتأارسال هرگونه   صدور و-تبصره

 .باشداند منوط به تسویه حساب قطعی با صندوق رفاه دانشجویان میقطع تحصیل داشته
توانند در طول تحصیل تمام یا قسمتی از بدهی خود را به حساب صندوق واریز نمایند که به شرط انشجویان می د-9ماده 

 . در زمان فراغت یا قطع تحصیل در میزان بدهی آنان منظور خواهد شدمربوطهارسال اصل فیش یا حواله بانکی به همراه فرم 
هاي متعلقه در مورد هزینه ایصال مطالبات دولت و  به وصول وباشد نسبت صندوق رفاه دانشجویان مکلف می-10ماده 

 پژوهش و اند در مراجع قضایی تا آخرین مرحله، اعم ازآموختگانی که از اداء دین خود استنکاف نمودهدانشجویان و یا دانش
 .فرجام، اقامه دعوي نماید

، ه اقساط بدهی به میزان باقیمانده پرداخت نشده در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط از سوي دارندگان دفترچ:تبصره
 .خیر، طبق دستورالعمل مربوط تعلق خواهد گرفتتأدرصدي به عنوان کارمزد جریمه 

به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز و پس از صدور تسویه حساب  باید مبالغ بدهی خود رامندان می کلیه بهره-11ماده 
 .نسبت به اخذ مدرك تحصیلی از طریق دانشگاه اقدام نماینداز سوي صندوق رفاه دانشجویان 

باید کلیه بدهی می فناوري سسات آموزش عالی غیر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات ومؤ دانشجویان انتقالی به -12ماده 
 .تسویه حساب نمایند خود را به طور یکجا به صندوق رفاه دانشجویان واریز و

ها و  دانشگاهنوبت دومي کمیسیون موارد خاص در دوره أافی، اخراجی، تارك تحصیل که بعد از ر دانشجویان انصر-13ماده 
 .باشندمندي از مزایاي صندوق ملزم به واریز یکجاي بدهی میدهند در صورت بهرهسسات آموزش عالی ادامه تحصیل میمؤ

سسه محل تحصیل این قبیل دانشجویان نسبت به مؤارائه گواهی رسمی از  یید وتأبا  صورت عدم بضاعت مالی و  در-تبصره
 .گردددرصد از کل بدهی به صورت نقدي و مابقی به صورت تقسیط، به بعد از زمان فراغت از تحصیل موکول می 10اخذ 
 .گردد موارد ذکر شده در خصوص دانشجویان اعاده به تحصیل در شرایط روزانه اعمال نمی-تذکر
سسات غیرانتفاعی مؤیا   و دوره هاي نوبت دومزایاي صندوق در دوره روزانه که به دانشگاه پیام نور،مندان از م بهره-14ماده 

 .باشندیابند ملزم به بازپرداخت یکجاي بدهی میانتقال می
 و یا مهمان، بدهی ایشان به پس از نوبت دوم در صورت انتقال این دسته از دانشجویان به دانشگاه دولتی دوره -1تبصره

 .یابدراغت از تحصیل و با تشخیص رئیس صندوق رفاه دانشجویان انتقال میف
مدارك تعهد محضري این قبیل دانشجویان توسط دانشگاه مقصد اخذ و تا زمان فارغ التحصیلی نگهداري   اسناد و-2تبصره 

 .گرددمی
 و همان مقطع به همان دوره ان رشتههاي یکسان همانتقال بدهی دانشجویان در یک دوره آموزشی در دانشگاه  -15ماده 

اینصورت دانشجوي انصرافی محسوب گردیده و طبق مقررات می بایست کل بدهی خود را  غیر باشد درآموزشی بالمانع می
 .پرداخت نماید

 
 

 .باشد قابل اجرا می1/7/82 این شیوه اجرایی که به تصویب رئیس صندوق رفاه دانشجویان رسیده است از تاریخ
 


