مقدمه:

درآغاز سال تحصيلي  88-88به منظور استفاده بهتر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و در اجراي مؤؤررتر دؤاماتي ؤه بؤي
از 03سال است توسط صناوق رفاه دانشجويان بصورت تسهيالت اعطايي ارائه ميگردد دوازدهمين مجموعه ماون صؤناوق مشؤتم
بر قانون ،اساسنامه ،مقررات ،آييننامهها ،دستورالعم ها و فرمهاي مختلف با آدرين تغييرات و نظؤرات هيﺄت امنؤا تهيؤه و در ادتيؤار
ارگزاران امر قرار ميدها تا استفاده از آن موجب تسهي در انجام امور رفاهي دانشجويان شود.
هدف صندوق ايجاد زمينههاي مناسب جهت رشد استعدادها و بخصوص كمك به وضع تحصيلي دانشجويان مستعد كم درآمد
و گسترش كيفيت و كميت تسهيالت اعطايي ميباشد.

صناوق رفاه دانشجويان با تالشهاي روزافزوني ه داشته است فعاليت دود را در شادههاي مختلفي توسعه بخشؤياه و در حؤال
حاضر بي

از پانصا و شصت و پنج هزار دانشجو از اين مزايا و امكانات ،بصورت وام و تسؤهيالت رفؤاهي بهؤرهمنؤا مؤيگردنؤا و بؤا

تفويض ادتيارات و مسئوليتهاي جايا ،پشتيباني دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي را نيز در بخ

توزيؤ يارانؤههؤاي غيرنقؤاي و

تعميرات اساسي و تجهيزات دوابگاهها و غذادوريهاي دانشجويي به عهاه گرفته است.
به طور يقين تاوين مجموعه مذ ور وافي به مقصود نيست ،بلكه آنچه ه حائز اهميت است اجرا و اعمال اصولي اين مواد مؤي-
باشا و اين همه جز با همكاري و هماهنگي مسئوالن محترم اجرايي مؤسسات آموزش عالي بويژه امور دانشجويي حاص نميشود.
در جهت تحقق اين همكاري و هماهنگي ضروريست دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در محاوده مقررات ،بؤه حؤ مسؤائ و
مشكالت دانشجويان و رسياگي به تقاضاي آنان اقاام نماينا.
صناوق رفاه دانشجويان امياوار است با اقاامات چنا ساله ادير ،توانسته باشا حااق بخشي از مشكالت مالي دانشجويان عزيؤز و
مسائ امور دانشجويي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي را با هماهنگي ،اجراي آيين نامؤههؤا و دسؤتورالعم هؤاي مصؤو  ،مرتفؤ
نمايا.
نظرات و پيشنهادات سازناه مسئوالن و همكاران عزيز در مؤسسات آموزش عالي همچؤون گذشؤته دردصؤوت نتؤايج حاصؤ از
اجراي اين قوانين بسيار ارساز دواها بود و به حول و قوه الهي در جريان تجايا نظرهاي بعاي مورد استفاده و اسؤتناد قؤرار دواهؤا
گرفت.

با آرزوي توفيقات الهي
صندوق رفاه دانشجويان
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
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فصل اول:

قانون و اساسنامه
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قانون صندوق رفاه دانشجويان
ماده  -1به منظور ايجاد زمينه مناسب جهت رشا استعاادها و مك به وض تحصيلي و معيشؤت دانشؤجويان مسؤتعا و ؤ بضؤاعت
شور ،صناوقي تحت عنوان «صندوق رفاه دانشجويان» ه در اين قانون صناوق ناميؤاه مؤيشؤود ،در هريؤك از وزارتخانؤههؤاي
فرهنگ و آموزش عالي و بهااشت ،درمان و آموزش پزشكي تشكي ميگردد.
تبصره  -1ليه اموال و داراييهاي فعلي صناوق رفاه دانشجويان اع از منقول و غيرمنقؤول تحؤت نظؤر هيﺄتؤي بؤه انتخؤا وزراي
فرهنگ و آموزش عالي و بهااشت ،درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارايي ،برآورد ،تقوي و بؤه نسؤبت تعؤااد دانشؤجويان
موجود بين صناوقهاي رفاه دو وزارتخانه مذ ور تقسي دواها شا.
تبصره  -2هر يك از دانشگاههاي غيردولتي نيز ميتواننا مطابق مقررات اين قانون نسبت به تﺄسيس صناوق رفاه دانشؤجويان اقؤاام
نماينا.
ماده  -2اهااف صناوق به شرح ذي است:
 - 1اعطاي مك هزينه تحصيلي به دانشجويان.
 - 2اعطاي وام ازدواج به دانشجوياني ه ضمن تحصي ازدواج مي ننا.
 - 3اعطاي وام در ساير موارد ضروري.
تبصره -ميزان و نحوه پردادت وام و مك هزينه تحصيلي به تصويب هيﺄ ت امنؤا صؤناوق دواهؤا رسؤيا و بؤه نحؤوي عادالنؤه و
يكنوادت ميان دانشجويان توزي ميگردد.
ماده  -3بودجه صناوق دو وزارتخانه از مح مكهاي دولت ،تسهيالت اعطايي سيست بانكي ،درآما حاصله از سرمايهگذاريهؤاي
وجوه مازاد صناوق ،مك و هااياي اشخات حقيقي و حقوقي ،وجوه حاص از مح برگشت اقساط باهكاران و اجارهبهاي دوابگؤاه-
هاي دانشجويي تﺄمين دواها شا.
تبصره -بودجه صناوق دانشگاههاي غير دولتي از تسهيالت اعطايي سيست بؤانكي و هؤااياي اشؤخات حقيقؤي و حقؤوقي و وجؤوه
حاص از مح برگشتي اقساط باهكاران تﺄمين ميشود.
ماده -4هر صناوق زير نظر هيﺄت امنايي با تر يب ذي اداره دواها شا:
 - 1وزير ذيربط (رئيس هيﺄت امنا ).
 - 2معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا نمايناه وي.
 - 3وزير امور اقتصادي و دارايي يا نمايناه وي.
 - 4معاون امور دانشجويي وزارتخانه ذيربط.
 - 5رئيس صناوق (دبير هيﺄت امنا ).
تبصره  -1هيﺄت امنا دانشگاههاي غيردولتي متشك از اشخات ذي دواها بود:
 - 1رئيس دانشگاه (رئيس هيﺄت امنا ).
 - 2معاون مالي دانشگاه.
 - 3معاون آموزشي دانشگاه.
 - 4معاون دانشجويي دانشگاه.
 - 5رئيس صناوق (دبيرهيﺄت امنا ).
تبصره  -2رئيس صناوق به پيشنهاد رئيس و تصويب هيﺄت امنا براي مات  4سال منصو ميشود و انتخؤا مجؤاد وي بالمؤان
است.
تبصره  -3اساسنامه صناوق مشتم بر وظايف و ادتيارات هيﺄت امنا  ،وظايف رئيس صناوق ،امور مالي صؤناوق ،مقؤررات پردادؤت
مك هزينه ،وام و نحوه استرداد آن ،ادذ تضمين الزم در اين زمينه ،بنا به پيشنهاد مشترك وزراي فرهنگ و آموزش عالي ،بهااشت،
درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيﺄت وزيران دواها رسيا.
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تبصره  -4اساسنامه صناوقهاي دانشگاههاي غيردولتي و غيرانتفاعي به پيشنهاد رياست دانشگاه و به تصؤويب هيﺄت امنؤا دانشؤگاه
مربوط دواها رسيا.
تبصره  -5امورمالي و معامالتي صناوق رفاه دانشجويان تاب مفاد قانون نحوه انجام امور مالي و معؤامالتي دانشؤگاههؤا و مؤسسؤات
آموزش عالي و تحقيقاتي مصو  9031است.
ماده  - 5از تاريخ تصويب اين قانون ،قانون تشكي صناوق رفاه دانشجويان مصو  9051/5/98و ساير مقررات مغؤاير ،ملغؤي مؤي-
گردد.
تبصره -جهت جلوگيري از توقف امور مربوط به رفاه دانشجويان تا تصويب اساسنامه و انتقال اموال و داراييهاي مذ ور در تبصؤره 9
ماده يك به مراج ذيربط ،صناوق فعلي رفاه به ار دود ادامه دواها داد.
قانون فوق مشتمل بر  5ماده و  11تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ چهارم اسفند ماه يكهزاار و سيصزد و هفتزاد و
يك مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  1331/12/9به تﺄييد شوراي نگهبان رسيده است.
تبصره  5ماده  4در تاريخ  1331/5/21با تصويب مجلس شوراي اسالمي به قانون صندوق اضافه گرديد.
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اساسنامه صندوق رفاه دانشجويان
ماده  -1صناوق رفاه دانشجويان ه در اين اساسنامه صناوق نامياه ميشود ،داراي شخصيت حقوقي مستق است و حسب مورد بؤه
وزارتخانههاي فرهنگ و آموزش عالي و بهااشت ،درمان و آموزش پزشكي وابسته و مح آن در تهران است .صناوق يؤاد شؤاه زيؤر
نظر هيﺄت امناي موضوع ماده ( )4قانون صناوق رفاه دانشجويان  -ه از اين پس قانون نامياه مي شود  -اداره مي شود.
ماده  - 2صناوق داراي ار ان زير دواها بود:
 - 1هيﺄت امنا
 - 2رئيس صناوق
ماده  - 3وظايف و ادتيارات هيﺄت امنا به شرح زير است:
الف  :سياستگذاري و تعيين دط مشي صناوق و نحوه بهرهبرداري از وجوه آن.
ب  :تصويب بودجه و ترازنامه ساالنه و اعتبارات و صورت مناب و مصارف وجوه.
ج  :ارائه پيشنهاد يا تغيير تشكيالت صناوق به سازمان امور اداري و استخاامي شور براي تصويب.
د  :هماهنگي در تعيين درصا دانشجويان متقاضي وام( ،نوع و ميزان) و مك به دانشجويان مشمول دريافؤت تسؤهيالت در دادؤ و
دارج شور با هماهنگي دو وزارت ياد شاه.
ه  :هماهنگي در تعيين مبلغ و چگونگي بازپردادت وامها و اجارهبهاي دوابگاههاي دانشجويي.
و  :تصويب آيين نامههاي اجرايي صناوق با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
ز  :انتصا رئيس صناوق به پيشنهاد رئيس هيﺄت امنا و تصويب آن هيﺄت.
ح  :تعيين نمونه و نوع تعها استفاده نناگان از مزاياي صناوق.
ط  :تصويب ضوابط مربوط به سرمايهگذاري براي ايجاد درآما و ني به دود فايي صناوق.
ماده  - 4جلسات عادي هيﺄت امنا سالي دو بار به پيشنهاد رئيس صناوق و موافقت وزير مربوط به منظور اسؤتماع گؤزارش اقؤاامات
انجام شاه ،بررسي و تصويب صورتهاي مالي سال قب و اتخاذ تصمي در ساير موارد تشكي ميشود.
هر جلسه با حضور حااق چهار نفر از اعضا رسميت مييابا و تصميمات با حااق سه رأي موافق اعضا حاضر در جلسه معتبر است.
تبصره  -رئيس هيﺄت امنا ميتوانا جلسه فوقالعاده تشكي دها .در اين صورت بايا حااق يك هفته قب از تاريخ تشكي جلسؤه از
اعضا  ،به صورت تبي دعوت به عم آيا.
ماده  - 5رئيس صناوق باالترين مقام اجرايي صناوق است ه وظايف و ادتيارات دود را با رعايت قؤوانين و مقؤررات مربؤوط انجؤام
ميدها .اه وظايف و ادتيارات وي عبارتنا از:
الف  :اجراي ليه مصوبات هيﺄت امنا .
ب  :نمايناگي صناوق در ليه مراج اداري و قضايي با حق تو ي غير براي استيفاي حقوق صناوق در حاود مقررات.
ج  :ارائه گزارش عملكرد ساالنه صناوق به هيﺄت امنا .
د  :ارائه ترازنامه و صورت مناب و مصارف تر يبي ساالنه به هيﺄت امنا براي تصويب ه توسط ذيحسؤا حؤاا ر تؤا قبؤ از شؤروع
سال تحصيلي بعا تهيه و ارائه ميشود.
ماده  -6سال مالي هر صناوق از اول فروردين ماه هر سال لغايت اسفنا ماه همان سال است.
ماده  -3وجوه صناوق در حسا داصي ه در يكي از بانكها از طريق دزانه افتتاح ميشود نگاهااري و ليه پردادتهؤا بؤا صؤاور
چك از حسا ياد شاه صورت ميگيرد و به حسا هر يك از دانشجويان در شعبه بانك واريز ميشود.
ماده  -3موجودي مصرف نشاه پايان هر سال مالي صناوق به عنوان مازاد به سال مالي بعا انتقال و همراه مناب مالي ديگر در سؤال
مالي بعا به مصرف ميرسا.
ماده  -9امور مالي هر صناوق تاب مفاد قانوني نحوه انجام امور مالي و معامالتي دانشگاهها و مؤسسؤات آمؤوزش عؤالي و تحقيقؤاتي
است و هيﺄت امنا و رئيس هر صناوق همان وظايف و ادتيارات هيﺄت امنا و رؤساي دانشگاهها در قانون ياد شاه را دارا هستنا.
ماده  -11ليه اسناد و اوراق مالي صناوق با امضاي رئيس صناوق و مسئول امور مالي (ذيحسا ) معتبر است.
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ماده  -11بانك مر زي جمهوري اسالمي ايران تسهيالت الزم را براي ارسال وجوه پردادتي به دانشجويان شاغ تحصي در دؤارج
از شور را در قالب اعتبارات ارزي مصو فراه ميسازد.
ماده  -12دانشجويان شاغ به تحصي دوره روزانه در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي داد شور با توجه بؤه اسؤتعااد و
استحقاق مالي و عام دريافت بورس ،مك يا وام از سازمانهاي ديگر ،همچنين عام اشتغال به اري ه مستلزم دريافت اجرت باشا
و جهاتي ه پردادت وام يا مك را ايجا نا ،با رعايت ضوابط مقرر از طرف هيﺄت امنا و حؤاود امكانؤات صؤناوق از وام مربؤوط
استفاده مي ننا.
ماده  -13امور دانشجويي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي شور مسئول و مجري ادؤذ سؤنا تعهؤا هسؤتنا و درصؤورت تخلؤف
متعها ،صناوق حق دردواست اجراي مفاد سنا را از مراج ذيربط دارد.
ماده  -14دانشجويان شاغ به تحصي دارج از شور ،سنا تعها دؤود را طبؤق مقؤررات مصؤو هيﺄت امنؤا نؤزد نماينؤاگيهؤاي
جمهوري اسالمي ايران در دارج تنظي مي ننا.
ماده  -15دانشجويان و فارغ التحصيالني ه به نحوي از مزاياي صناوق بهرهمنا و به درجه رفي شهادت نائ يا جانبؤاز ،از ارافتؤاده
لي يا فوت شاهانا يا ميشونا درصورت اعالم رويااد مذ ور حسب مورد از سوي بنياد شؤهيا انقؤال اسؤالمي ،بنيؤاد مستضؤعفان و
جانبازان ،سازمان بهزيستي شور ،و يا سازمان ربت احوال از ليه ديون دود به صناوق بريالذمه ميشونا.
ماده  -16تسلي اص مارك تحصيلي و ريزنمرات استفاده نناگان از مك يا وام فقط بعا از استرداد لي بؤاهي و انجؤام تعهؤاات
قانوني ديگر امكان پذير است.
ماده  -13ليه دستگاهها ،نهادها و ارگانهاي دولتي و مؤسسات تعاوني و دصوصي ،همچنين اشخات حقيقي و حقوقي ؤه بؤه هؤر
طريق يا هر زمان از دامات بهرهمناان از مزاياي صناوق استفاده مينماينا و يا اقاام به صاور پروانؤه مجوز ؤار و عضؤويت سؤازمان
نظام پزشكي ،ايجاد ارگاه ،فروشگاه و غيره و يا گذرنامه مسافرت به دارج از شؤور مؤي ننؤا مكلفنؤا طبؤق دسؤتورالعملي ؤه بؤه
پيشنهاد وزارتهاي فرهنگ و آموزش عالي و بهااشت ،درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيﺄت وزيران مؤيرسؤا در مؤورد سؤر و
واريز باهي فارغ التحصيالن با صناوق همكاري ننا.
ماده  -13از تاريخ تصويب اين اساسنامه ليه مقررات مغاير لغو ميشود.
اين اساسنامه به موجب نامه شماره  3334مورخ  1333/11/13شوراي محترم نگهبان به تﺄييد شوراي يزاد شزده رسزيده
است.

توضيح:
 - 1براساس تصويب نامه شماره /36445ت  13139ه مورخ  36/11/11هيﺄت محترم وزيران مفاد ماده  9اساسنامه
حذف شده و با مفاد ديگري در تبصره  5ماده  4قانون جايگاين گرديد.
 - 2براساس تصويب نامه شماره  33/21/5129مورخ  33/5/13شوراي محترم نگهبان ماده  15اساسزنامه حزذف و
ماده  15با ديگري جايگاين گرديد.
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فصل دوم:

آیيننامهها و دستورالعملهاي
پرداخت وامهاي دانشجویي و
اجارهبهاي خوابگاههاي
دانشجویي
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آييننامه نحوه استفاده از وامهاي صندوق رفاه دانشجويان در داخل كشور
هدف :صندوق رفاه دانشجويان به منظور كمك به تﺄمين بخشي از هاينههاي دانشجويان ايراني مستعد و كم بضاعت شزالل
به تحصيل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي طبق اين آييننامه وام پرداخت مينمايد.
فصل اول :شرايط عمومي وام گيرندگان

ماده  -1اعتقاد به اصول دين مبين اسالم و يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.
ماده  - 2دارا بودن صالحيت ادالقي و رعايت شئون دانشجويي.
ماده  - 3دارا بودن اولويت نياز مالي.
ماده  - 4عام استفاده از وام يا مك بورس تحصيلي.
ماده  - 5در زمان دريافت وام دانشجويي ،عام اشتغال به اري ه مستلزم دريافت اجرت ميباشا( .به است ناي ار دانشجويي)
*ماده  - 6سپردن سنا تعها با ضامن معتبر( .تنها متقاضيان وامهاي تحصيلي ،دانشجويان ورودي جايا هر سال مجازنا در نيمسؤال
دوم همان سال سنا مذ ور را ارائه دهنا).
تبصره  :دانشگاه موظف است ارائه سنا تعها در نيمسال دوم توسط دانشجو را متعها شود *
فصل دوم  :شرايط آموزشي

ماده  - 3ربت نام در حااق تعااد واحاهاي مورد لزوم طبق ضوابط و مقررات آموزشي (به عنوان دانشجوي تمام وقت).
تبصره  -استفاده از وامهاي صناوق براي دانشجوياني ه آدرين نيمسال تحصيلي دود را ميگذراننا درصورت داشتن حؤااق نصؤف
واحاهاي مورد لزوم ،طبق مقررات آموزشي بالمان ميباشا.
ماده  - 3مشروط نبودن دانشجو در دو نيمسال قب .
تبصره  - 1ادتصات وام به دانشجويان ورودي جايا در نيمسال اول و دوم تحصي باون احتسا معال انجام دواها گرفت.
تبصره  - 2دانشجوياني ه در يك نيمسال مشروط تحصيلي اعالم شونا ميتواننؤا حؤاا ر از نصؤف وام تحصؤيلي اسؤتفاده نماينؤا،
بايهي است وام مسكن و حق اوالد اينگونه دانشجويان به صورت ام پردادت ميشود.
تبصره  - 3دانشجوياني ه دو نيمسال متوالي مشروط شونا از دريافت هرگونه وام در نيمسال بعاي مشروطي ،محروم ميباشنا.
تبصره  - 4درصورت تشخيص ميسي ون موارد دات يا شوراي آموزش دانشگاه مبنؤي بؤر بالمؤان بؤودن ادامؤه تحصؤي دانشؤجو،
پردادت وام تحصيلي و مسكن نيز بالمان است.
ماده  - 9مات استفاده از وامهاي تحصيلي و مسكن در طول تحصي به شرح زير ميباشا:
دوره ارداني ،ارشناسي ناپيوسته و ارشناسي ارشا ناپيوسته حاا ر  1سال تحصيلي (چهار نيمسال).
دوره ارشناسي پيوسته حاا ر  4سال تحصيلي (هشت نيمسال).
دوره ارشناسي ارشا پيوسته و د تراي حرفه اي حاا ر  3سال تحصيلي (دوازده نيمسال).
دوره د تراي تخصصي ناپيوسته غير بورسيه حاا ر  4سال تحصيلي (هشت نيمسال).
دوره د تراي تخصصي پيوسته غير بورسيه حاا ر  8سال تحصيلي (شانزده نيمسال).
تبصره  - 1در موارد است نايي با تصويب و تﺄييا معاون دانشجويي دانشگاه ذيربط يك نيمسال به مات وامها اضافه ميگردد.
تبصره  - 2چنانچه دانشجو به هر نحوي در دوره اي از تحصؤي از وام اسؤتفاده ننمايؤا ،مؤات مؤذ ور جؤز دوره منؤارج در مؤاده 1
محسو دواها شا و از باقيماناه مات دوره ميتوانا استفاده نمايا.
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فصل سوم :انواع و مياان وام
ماده -1وام تحصيلي

الف  -وام تحصيلي حاا ر به  % 33دانشجويان هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي حاا ر به مات  93ماه در سؤال از شؤروع سؤال
تحصيلي به ميزان زير تعلق دواها گرفت:
تبصره -دانشجوياني ه در نيمسال تابستان حااق  3واحا درسي ادتيار مينماينا ميتواننا به مات دو ماه عالوه بر مؤات معؤين در
بنا « الف » ،از وام تحصيلي بهرهمنا گردنا.
ب  -دانشجويان مجرد ماهيانه حاا ر  133.333ريال.
ج  -دانشجويان متﺄه مرد ه همسرشان دانشجو يا شاغ نباشا ماهيانه حاا ر  053.333ريال.
د  -دانشجويان متﺄه مرد ه همسرشان دانشجو باشنا ،در صورت عام دريافت حق تﺄه  ،به هريك از زوجين جااگانه وام تحصيلي
مجردي ،ماهيانه حاا ر  133.333ريال.
ه  -دانشجويان متﺄه زن ماهيانه حاا ر  133.333ريال.
و  -دانشجويان متﺄه مرد ماهيانه به ازاي هر فرزنا  03.333ريال (حاا ر سه فرزنا).
ز  -وام تحصيلي براي دانشجويان ممتاز و نمونه دانشگاهها در صورت دردواست ،حاا ر تا سه برابر با تشخيص رياست صناوق رفاه
دانشجويان قاب افزاي ميباشا.
تبصره  -دانشجويان زن ه به علت شهادت ،فوت ،از ارافتادگي همسر يا متار ه ،فرزناانشان را تحت تكف دارنؤا بؤا ارائؤه اسؤناد و
ماارك قانوني مي تواننا از حق اوالد نيز بهرهمنا گردنا.
ماده  -11وام مسكن

الف  -وام مسكن به حاا ر  %53دانشجويان ه در مح سكونت دانواده نبوده و يا در دوابگاههاي دانشجويي سكونت نااشته باشنا
و اجارهنامه معتبر ارائه نماينا به ميزان زير براي مات  91ماه در سال پردادت ميشود.
تبصره -تعااد دانشجويان بهرهمنا از دوابگاه دانشجويي از سهميه  %53دانشجويان هر دانشگاه سر ميشود.
ب  -دانشجويان مجرد ماهيانه حاا ر  133.333ريال.
ج  -دانشجويان متﺄه مرد ه همسرشان دانشجو يا شاغ نباشا حاا ر ماهيانه  433.333ريال.
د  -دانشجويان متﺄه مرد ه همسرشان دانشجو باشا درصورت عام دريافت حق تﺄه  ،به هريؤك از زوجؤين جااگانؤه وام مسؤكن
مجردي پردادت ميشود.
تبصره  -1دواهران دانشجوي متﺄه ه دور از همسر در شهرستانهاي ديگري زناگي مي ننا ميتواننا از وام مسؤكن دانشؤجويان
مجرد استفاده نماينا.
تبصره  -2دانشجويان زن ه به علت شهادت ،فوت ،از ارافتادگي همسر و يا متار ه ،فرزناانشان را تحت تكف دارنا با ارائه اسناد و
ماارك قانوني ميتواننا از وام مسكن متﺄهلي بهرهمنا گردنا.
ماده  -12وام ازدواج و ضروري

الف -به دانشجوياني ه در حين تحصي تﺄه ادتيار نماينا به پيشنهاد معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاهها و موسسات آمؤوزش
عالي و موافقت رئيس دانشگاه ،مؤسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان وام ازدواج تعلق ميگيرد.
ب -به حاا ر  %5دانشجوياني ه در نتيجه روياادها با مشك مالي مواجه مؤيشؤونا بؤه پيشؤنهاد معاونؤت دانشؤجويي و فرهنگؤي
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و موافقت رئيس دانشگاه ،مؤسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان وام ضروري تعلق ميگيرد.
ج -به دانشجويان بورسيه دوره د تراي تخصصي نيز وام ازدواج تعلق ميگيرد.
د -سقف وام ضروري براي هر رويااد در طول تحصي يك نوبت حاا ر  9.533.333ريال ميباشا.
تبصره  -1سقف وام ضروري براي تهيه پاياننامه دورههؤاي ارشناسؤي ارشؤا  9.533.333ريؤال و د تؤراي تخصصؤي غيربورسؤيه
 0.333.333ريال ميباشا.
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تبصره  -2سقف وام ضروري براي پاياننامه دانشجويان دانشگاه پيام نور در دوره ارشناسي ارشا  9.533.333و د تؤراي تخصصؤي
 0.333.333ريال ميباشا.
تبصره  -3سقف وام ضروري دريا تا تخصصي براي دانشجويان دورههاي ارشناسي ارشا  9.533.333ريال و د تراي تخصصي
 0.333.333ريال ميباشا.
ه  -سقف وام ازدواج براي هر يك از دانشجويان حاا ر  8.533.333ريال ميباشا.
و -وام ضروري به دانشجويان ممتاز و نمونه دانشگاهها در صورت دردواست ،حاا ر تا سه برابر بؤا تشؤخيص رياسؤت صؤناوق رفؤاه
دانشجويان قاب افزاي ميباشا.
ماده  -13وديعه مسكن متﺄهلي

به منظور مك به دانشجويان متﺄه مقاط مختلف تحصيلي فاقا دوابگاه ،پردادت وديعه مسكن طبق جؤاول زيؤر ،در مقابؤ ارائؤه
اجارهنامه رسمي تعلق دواها گرفت .اطالعات اين دسته از دانشجويان ميبايا در فرم مشخص شاه بؤه همؤراه مؤاارك مؤورد نيؤاز از
طريق سيست جام به صناوق ارسال گردد .ميزان اين وام جز باهيهاي دانشجو محسو گردياه و ميبايؤا در پايؤان تحصؤي در
همان مقط  ،بطور يكجا به صناوق رفاه تﺄديه گردد.
شهر

مقطع

مبلغ وديعه ( ريال )

تهران
تهران

ارداني و ارشناسي
تحصيالت تكميلي

95.333.333
03.333.333

پنج شهر بزرگ
پنج شهر بزرگ

ارداني و ارشناسي
تحصيالت تكميلي

90.333.333
15.333.333

ساير شهرها
ساير شهرها

ارداني و ارشناسي
تحصيالت تكميلي

93.333.333
13.333.333

تذكر :پنج شهر بارگ عبارتند از :اصفهان -اهواز -تبريا -شيراز و مشهد
ماده  -14وديعه مسكن مجردي

به منظور اه تقاضا براي دوابگاه و با توجه به مبود شايا ظرفيت دوابگاهي دانشگاهها و اسؤتن از تنگناهؤاي موجؤود ناشؤي از
مبود دوابگاه ،حسب ضرورت و با تشخيص رئيس صناوق رفاه دانشجويان به دانشجويان مجرد دانشگاههاي متقاضي به شرح ذيؤ
وديعه مسكن پردادت دواها شا و پس از پردادت به حسا دانشگاه واريز دواها شا .دانشگاهها ملام هستند در پايزان تحصزيل
دانشجو ،وجه وديعه مسكن را به نام دانشجوي فارغ التحصيل به حساب صندوق رفاه دانشجويان واريا نمايند.

مبالغ وديعه مسكن براي دانشجويان در ليه مقاط تحصيلي به شرح ذي ميباشا:
شهر

حداكثر مبلغ وديعه ( ريال )

تهران

13.333.333

پنج شهر بزرگ

95.333.333

ساير شهرها

93.333.333

ماده  -15وام بيمه دانشجويي

ليه دانشجويان در صورت تماي ميتواننا در مات تحصي از بيمه درماني ماننا مقررات مربوط به ار نؤان دولؤت اسؤتفاده نماينؤا.
نصف حق بيمه براي حاا ر  %13از دانشجويان واجا شرايط به عنوان وام ضروري محسو و به ميؤزان بؤاهي دانشؤجويان افؤزوده
دواها شا.
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ماده  -16وام ضروري دانشجويان مبتكر

به دانشجويان مبتكر ه حائز شرايط دريافت وام شاه و به تﺄييا سؤازمان پؤژوه هؤاي علمؤي و صؤنعتي ايؤران ،دبيردانؤه جشؤنواره
دوارزمي و جشنواره جوان دوارزمي يا معاونت پژوهشي دانشگاه رسياه حاا ر مبلغ  93.333.333ريال وام پردادت ميشود.
ماده  -13تسهيالت رفاهي دانشجويان قهرمان ورزشي

تربيت باني دانشگاه يا اداره

تربيت باني وزارت متبوع ،حائز

به دانشجويان قهرمان ورزشي ه نفرات اول تا سوم با تﺄييا اداره
شرايط شنادته ميشونا وام ضروري به شرح زير پردادت ميشود:
الف  -مقاط ارداني و ارشناسي ناپيوسته دو برابر سقف مجاز وام ضروري.
ب  -مقاط ارشناسي و ارشناسي ارشا پيوسته و ناپيوسته ،د تراي حرفهاي و د تراي تخصصي ،سه برابر سقف مجاز وام ضروري.
ماده  -13وام يا كمك هاينه مواد خاص

به دانشجويان حادره دياه در سوانح و تصادفات ،مبتال به بيماريهاي دات و پرهزينه و ساير مؤوارد مشؤابه ؤه بؤه تشؤخيص رئؤيس
صناوق رفاه و تﺄييا وي باشا حاا ر تا سقف  13.333.333ريال وام يا مك هزينه قاب پردادت ميباشا.
ماده  -19پرداخت وام به دانشجويان خسارت ديده در حوادث لير مترقبه نظير زلاله ،سيل و ...

به دانشجوياني ه هنگام وقوع حادره در يكي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي شاغ به تحصي بوده با يكي از شرايط زير وام
يا تسهيالت پردادت ميشود:
 - 9يك نوبت وام ضروري سه تا پنج برابر سقف مجاز براي ليه مقاط تحصيلي پردادت ميشود.
 - 1به دانشجويان متﺄه ليه مقاط تحصيلي ه مسكن اجارهاي در ادتيار دارنؤا حؤاا ر سؤقف وديعؤه مسؤكن دانشؤجويان
دورههاي تكميلي پردادت ميشود.
 - 0مهلت پردادت تسهيالت حاا ر يك سال پس از وقوع حادره ميباشا.
فصل چهارم :ساير مقررات

ماده  -21چنانچه مشخص شود دانشجويي اطالعات دالف واق در فرمهاي مربوط به دردواست وام درج نموده است ،وام او قطؤ و
يا برحسب مورد عالوه بر آن ،دانشجو موظف به بازپردادت ليه دريافتهاي پيشين بطور يكجا قب از فراغت از تحصي (بؤر اسؤاس
فرم تعها) دواها بود.
ماده  -21تشخيص اولويتها و نيازهاي دانشجويان به هريك از وامها و مكهاي مذ ور با توجه به ضوابط مربوط ،بؤا دانشؤگاه يؤا
مؤسسه آموزش عالي است و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در اجراي اين ضوابط مسئول بوده و صؤناوق رفؤاه دانشؤجويان بؤر
حسن اجراي اين آييننامه نظارت ام دواها داشت.
ماده  -22دستور العم هاي اجرايي اين آييننامه حسب مورد ،توسط صناوق تهيه و به دانشگاهها ابالغ دواها شا.
اين آيين نامه مشتمل بر 4فصل 22 ،ماده 19 ،بند و  15تبصره و يك تذكر در تاريخهزاي ، 33/3/19 ، 36/3/21 ،34/2/25
 35/2/14 ، 34/3/31 ، 33/3/2 ، 32/4/25 ، 31/3/31 ، 39/5/26و 33/6/2بززه تصززويب هيﺄت امنززاص صززندوق رفززاه
دانشجويان رسيده و از تاريخ تصويب ،قابل اجراست.
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دستورالعمل اجرايي آييننامه نحوه استفاده از وامهاي صندوق رفاه دانشجويان

به منظور پردادت وامهاي صناوق رفاه دانشجويان ،ليه دانشگاهها و مرا ز آموزش عالي موظف به رعايت اين دستورالعم ميباشنا.
در اين دستورالعم براي جلوگيري از تكرار ،به صناوق رفاه دانشجويان« ،صناوق» و به مرا ز آموزش عؤالي «مر ؤز» و بؤه سيسؤت
جام اتوماسيون اداري صناوق رفاه دانشجويان «سيست جام » اطالق ميشود.
الف -امور دانشجويي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي موظفند فرم مشخصزات دانشزجويان متقاضزي وام و تسزهيالت
رفاهي صندوق (پيوست شماره  )1را قبل از اولين درخواست وام دانشجويان در سيستم جامع ثبت نمايند.

تبصره :دانشجو موظف است فرم تعهانامه با ضامن معتبر (پيوست شماره  )0را حاا ر در ترم دوم تحصي براي وام تحصيلي و بطور
همزمان با ارائه فرم دردواست وامهاي ديگر به امور دانشجويي تحوي نمايا.
ب -وام تحصيلي و مسكن

 -1مر ز ميبايا دردواست وام (پيوست شماره  )1را پس از تكمي نمودن توسط دانشجو و تﺄييا مسئول امور دانشؤجويي در پرونؤاه
دانشجو نگهااري و اسامي دانشجويان واجا شرايط دريافت وام را با توجه به سقف اعتبار اعالم شاه حاا ر تا  1ماه پس از شروع هؤر
نيمسال از طريق سيست جام به صناوق ارسال نمايا.
مهلت ارسال اطالعات واجاين شرايط وام در تابستان (براي  1ماه) حاا ر تا پانزده شهريور ماه همان سال دواها بود.
تبصره  :1دانشجوياني ه در رشتههاي دبيري يا ستاره دار به تحصي اشتغال دارنا ،در صورتي ه در شروع تحصي وضؤعيت تعهؤا
آنها به وزارت آموزش و پرورش مشخص نشاه باشا و از مزاياي حقوق متعهؤاين دؤامت اسؤتفاده ننماينؤا ،تؤا زمؤان روشؤن شؤان
وضعيتشان با وزارت آموزش و پرورش ميتواننا از وامهاي صناوق بهرهمنا شونا.
تبصره  :2بازپردادت باهي به غير از وديعه مسكن و دير رد عام تخليه به موق دوابگؤاه بؤراي دانشؤجويان بورسؤيه متعهؤا دبيؤري
دانشگاهها و مرا ز آموزش عالي در صورتي ه درآما ماهيانه آنها تا  453.333ريال باشا جز بؤاهي محسؤو شؤاه و هماننؤا سؤاير
دانشجويان عادي تقسيط ميگردد و چنانچه باالتر از اين مبلغ باشا ميبايا به شك نقاي بازپردادت گردد.
تذكر -پرداخت هر نوع وام منوط به ارسال فهرست اسامي تﺄييد شده سال قبل ،از بانك عامل ميباشد.

 -2پردادت وام به دانشجويان انتقالي ،جابجايي و مهمان توسط دانشگاه مقصا انجام ميگيرد.
 -3مر ز ميبايا در مورد دانشجوياني ه جهت دريافت في وام مراجعه ننموده و يا به داليلي واجا شرايط دريافؤت وام نمؤيباشؤنا
وجوه مربوط را به حسا ذ ر شاه در نامه ارسال فهرستها ،واريز و اعالميه بانكي را ارسال و اطالعات دانشجويان حؤذف شؤاه را از
طريق سيست جام به صناوق منتق نمايا .ضمناً جايگزين نمودن فرد جايا به جاي فرد انصرافي امكانپذير نميباشا.
 -4ارمناان دولت ه در مردصي باون حقوق بسر ميبرنا ميتواننا از وامهاي تحصيلي و مسكن طبق مقررات منارج در آييننامؤه
استفاده نماينا.
ج -وام ضروري

 -1وام ضروري به دانشجوياني ه در نتيجه روياادهاي ذي با مشك مالي مواجه شاه انا ،حاا ر تا  3ماه پس از وقوع رويااد تعلق
ميگيرد.
 -1-1وقوع حوادث طبيعي ( زلزله ،سي  ،دشكسالي و ) ...
 -2-1آت سوزي
 -3-1تصادف
 -4-1فوت يكي از بستگان درجه يك
 -5-1بيماري
 -6-1دريا عينك طبي
 -3-1پي پردادت مسكن استيجاري
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 -3-1هزينه پاياننامه تحصيلي
 -9-1هزينه دريا لوازم مك آموزشي
تبصره  -1متقاضيؤان وام ضؤروري فقط در طول سنوات مجاز منارج در ماده ( )1آييننامه نحؤوه اسؤتفاده از وامهؤاي صؤناوق رفؤاه
دانشجويان ميتواننا دردواست وام نماينا.
تبصره  -2در موارد است نايي با تصويب و تﺄييا معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ذيؤربط يؤك نيمسؤال بؤه مؤات سؤنوات مجؤاز
تحصي براي دريافت وامها اضافه ميگردد.
تبصره  -3حااقؤ واحا درسؤي براي دانشجويان متقاضؤي در نيمؤسؤال آدر نصف حااق واحاهاي مجاز ميباشا.
تبصره  -4چنانچه مشكالتي غير از موارد مذ ور حادث شود الزم است دردواست دانشجو توسط معاون دانشجويي و فرهنگؤي مر ؤز
در سيست جام تﺄييا گردد ه پس از موافقت صناوق پردادت دواها شا.
 -2متقاضيان وام ضروري ميبايا برگ دردواست مخصوت وام ضروري (پيوسؤت شؤماره  )4را تكميؤ نمؤوده و بؤه مسؤئول امؤور
دانشجويي مر ز تحوي نمايا .مر ز موظف است بعا از دريافت برگ مربوط ،جاول امتيازبناي وام ضؤروري (پيوسؤت شؤماره  )4/9را
تكمي و پس از تﺄييا معاون دانشجويي و فرهنگي و تصويب رئيس مر ز يا مقام مجاز از طرف ايشان در پروناه دانشؤجو نگهؤااري و
اطالعات آنان را از طريق سيست جام به صناوق ارسال نمايا.
 -3ميزان وام پردادتي به هيچ وجه بي از مبلغ مورد تقاضاي دانشجو بر اساس ماارك و اسناد ارائه شاه نخواها بود.
 -4وام ضروري فقط بر اساس جاول امتيازبناي پردادت ميگردد.
تبصره  -1معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه در شرايط دؤات مؤي توانؤا بؤراي دانشؤجويان واجؤا شؤرايط حؤاا ر سؤقف وام را
دردواست نمايا.
تبصره  - 2موضوع پردادت وام ضروري براي تهيه پاياننامه دورههاي مختلف از جاول امتيازبناي مست ني دواها بود.
تبصره  - 3دردواست وام جانبازان  %53به باال و رزمناگاني ه بي از  03ماه در جبهههؤاي جنؤگ داوطلبانؤه حضؤور داشؤتهانؤا و
آزادگان باون احتسا مات اسارت ،همسر و فرزناان شاها ،همسر و فرزناان جاويااالرران و آزادگان ،همسر و فرزناان جانبازان %83
مشمول امتيازبناي نميگردنا.
تبصره  - 4به جانبازان با مؤعلوليت  %93به باال و رزمناگاني ه متر از 03ماه و حااق بي از  3ماه در جبهههاي جنگ داوطلبانؤه
حضور داشتهانا به ازا هر درجه جانبازي و هر ماه حضور در جبهه يك امتياز تعلق ميگيرد.
تبصره  - 5دواهر و برادر شهيا جز دانواده شهيا محسو و از  95امتياز بردوردار ميگردنا.
 - 5شرح مفاد جاول تعيين امتياز وام ضروري (پيوست شماره  )4/9در پشت برگ مربوطه درج گردياه است.
د  -وام ازدواج

 - 1وام ازدواج به دانشجوياني ه در حين تحصي ازدواج مينماينا ،حاا ر تا يك سال پس از تاريخ ربت عقؤا ازدواج و فقؤط بؤراي
يك بار تعلق ميگيرد.
تبصره :فارغ التحصيالني ه بالفاصله (حاا ر  0ماه) در مقاط باالتر پذيرفته ميشونا چنانچه تاريخ عقا آنؤان بيشؤتر از يؤك سؤال
نگذشته باشا ميتواننا از وام ازدواج صناوق بهرهمنا گردنا.
 -2متقاضيان وام ازدواج ميبايا برگ دردواست مخصوت وام ازدواج (پيوست شماره )5را تكمي نموده و به مسئول امور دانشؤجويي
مر ز تحوي نمايا .مر ز موظف است بعا از دريافت برگ مربوط ،جاول امتيازبناي وام ازدواج (پيوست شماره  )5/9را تكمي و پؤس
از تﺄ ييا معاون دانشجويي و فرهنگي و تصويب رئيس مر ز يا مقام مجاز از طرف ايشان در پروناه دانشجو نگهااري و اطالعات آنؤان
را از طريق سيست جام به صناوق ارسال نمايا.
 -3حااق واحا درسي براي دانشجويان متقاضي نيمسال آدر ،نصف حااق واحاهاي مجاز ميباشا.
 -4ميزان وام پردادتي به هيچ وجه بي از مبلغ مورد تقاضاي دانشجو نخواها بود.
 - 5وام ازدواج فقط بر اساس جاول امتيازبناي پردادت ميگردد.
تبصره  -1معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه در شرايط دؤات مؤي توانؤا بؤراي دانشؤجويان واجؤا شؤرايط حؤاا ر سؤقف وام را
دردواست نمايا.
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تبصره  - 2دردواست وام جانبازان  %53به باال و رزمناگاني ه بي از  03ماه در جبهههؤاي جنؤگ داوطلبانؤه حضؤور داشؤتهانؤا و
آزادگان باون احتسا مات اسارت ،همسر و فرزناان شاها و همسر و فرزناان جاويااالرران و آزادگان و همسؤر و فرزنؤاان جانبؤازان
 %83مشمول امتيازبناي نميگردد.
تبصره - 3به جانبازان با معلوليت  %93به باال و رزمناگاني ه ؤمتر از  03ماه و حااق بي از  3ماه در جبهههاي جنگ داوطلبانؤه
حضور داشتهانا به ازا هر درجه جانبازي و هرماه حضور در جبهه يك امتياز تعلق ميگيرد.
تبصره - 4دواهر و برادر شهيا جز دانواده شهيا محسو و از  95امتياز بردوردار ميگردنا.
ه  -وديعه مسكن متﺄهلي

ه مسكن اجارهاي در ادتيار دارنا ،ميتواننا از وديعه مسكن در طول هؤر مقطؤ تحصؤيلي يؤك نوبؤت

 - 1ليه دانشجويان متﺄه
استفاده نماينا.
تبصره  -1وجه مبلغ پردادتي بي از مبلغ پي پردادت منارج در اجارهنامه نخواها بود.
تبصره  - 2در صورتي ه زوجين دانشجو باشنا ،فقط يكي از آن دو ميتوانا از وديعه مسكن بهرهمنا گردد.
 - 2متقاضيان وديعه مسكن ميبايا برگ دردواست مخصوت وديعه مسكن (پيوست شماره  )3را تكمي نمؤوده ،بؤه همؤراه مؤاارك
مورد نياز به مسئول امور دانشجويي دانشگاه تحوي نماينا .مر ز موظف است بعؤا از دريافؤت بؤرگ مربؤوط ،آن را بؤه تﺄييؤا معؤاون
دانشجويي و تصويب رئيس مر ز يا مقام مجاز از طرف ايشان رساناه و در پروناه آنان نگهااري و اطالعات را از طريق سيست جؤام
به صناوق ارسال نمايا.
 - 3دانشجوياني كه از وديعه مسكن استفاده نمودهاند الزم است حداكثر  3ماه پس از فرالت از تحصيل و درصورت بهزره-
مندي از ساير وامها ،قبل از صدور دفترچه اقساط ،وديعه مسكن دريافتي را به حساب صندوق رفاه دانشجويان واريا و فيش
آن را جهت صدور دفترچه اقساط به امور دانشجويي دانشگاه ارائه نمايند.
تبصره -اعاده وديعه مسكن به صندوق شامل جانبازان ،شهداص ازكارافتادگان و فوتشدگان نيا ميشود.

 - 4امور دانشجويي مر ز موظف است في مذ ور در ماده  0را به همراه نامه اعالم ميزان باهي فارغ التحصي به صناوق ارسؤال و
پس از اعالم وصول از سوي صناوق ،دفترچه اقساط وي را صادر و تحوي نمايا.
ز  -وام بيمه دانشجويي
ه داراي دفترچه بيمه خدمات درماني يا دفترچه سازمان

 - 1وام بيمه دانشجويي به حاا ر  %13از دانشجويان شاغ به تحصي
تﺄمين اجتماعي نباشند ،تعلق ميگيرد.
 - 2مر ز موظف است نصف حق بيمه دانشجويان را با توجه به مصوبه شماره /8809ت/9543ه مورخ  84/8/5هيﺄت محترم وزيران،
توسط دانشگاه به حسا تعيين شاه از طرف سازمان بيمه دامات درماني پردادت و فؤي آن را بؤه همؤراه نامؤه پوششؤي و تصؤوير
قرارداد منعقا شاه بين موسسه آموزش عالي و اداره بيمه دامات درماني به صناوق ارسال نمايا.
 - 3مر ز موظف است اسامي دانشجويان واجا شرايط بيمه دامات درماني را در اسرع وقت از طريق سيست جام به صناوق ارسؤال
نمايا.
 - 4صناوق در هر سال تحصيلي نسبت به پردادت مابقي حق بيمه دانشجويان واجا شؤرايط بؤر اسؤاس فهرسؤت ارسؤالي از مر ؤز،
قرارداد منعقاه بين مر ز و سازمان بيمه دامات درماني و في پردادت نصف حق بيمه دانشجويان به سازمان بيمه دؤامات درمؤاني
اقاام دواها نمود.
تبصره -افراد تحت تكف دانؤشؤجؤويان(همسر و حاا ر سؤه فرزنا) نيز واجؤا شرايط استفاده از اين مزايا ميباشنا.
 - 5دانشجويان زن ه به علت شهادت ،فوت ،از ارافتادگي همسر يا متار ه ،فرزناانشان را تحت تكف دارنا با ارائه اسناد و مؤاارك
قانوني ميتواننا از وام بيمه بابت فرزناانشان بهرهمنا گردنا.
 - 6بايهي است ميزان حق بيمه پردادتي از سوي صناوق به مجموعه باهيهاي دانشجو اضافه ميگردد ه ميبايؤا طبؤق مقؤررات
پس از قط يا فراغت از تحصي پردادت نمايا.
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ح  -ضوابط عمومي

 -1اعتبار وامها همه ساله از طرف صناوق تعيين و به مرا ز ابالغ ميگردد.
 - 2دانشگاه موظف است برگ دردواست وام و ماارك مستنا را تا پايان تحصي دانشجويان در پروناه آنان نگهااري نمايا.
 - 3دانشجوياني ه با تعااد واحا متر از حا نصا به عنوان دانشجوي ترم آدر از وام بهرهمنا شاهانا از دريافت وام در نيمسال بعؤا
محروم ميباشنا.
 - 4مردؤصي تحؤصيلي مجاز تﺄييا شاه توسط اداره آموزش دانشگاه ،جز دوره تحصيلي دانشجو محاسبه نميگردد.
 - 5تغيير وضعيت تحصيلي دانشجو (انتقالي ،مهمان ،پذيرفته شاه مقط بؤاالتر ،ادراجؤي و انصؤرافي) مؤيبايؤا در اطالعؤات فؤردي
دانشجو در سيست جام ربت گردد.
 - 6مؤر ز موظف است قب از صاور هر گونه گواهي و يا تﺄييا فراغت از تحصي موقت ،دفترچه اقساط دان آمودتگؤان بؤاهكار را
صادر و در ازاي ادذ رسيا (پيوست شماره  )99به آنان تحوي و اطالعات مربوط را از طريق سيست جام بؤه صؤناوق ارسؤال نمايؤا،
پس از آن مجاز ميباشا در مورد صاور گواهي موقت تحصي با ذ ر ميزان وامهاي دريافتي اقاام نمايا .در هر حؤال مر ؤز مؤيبايؤا
رونوشتي از ليه گواهيهاي صادره در مورد فراغت از تحصي دانشجويان باهكار را به صناوق ارسال نا.
تبصره -اعالم وضعيت ميزان باهي و مشخصات تحصيلي مقاط قبلي متقاضيان صاور دفترچه اقسؤاط بؤه عهؤاه دانشؤگاه آدؤرين
مقط تحصيلي ميباشا.
 -3در صورت عام مراجعه دان آمودتگان باهكار براي تعيين تكليف باهي دود (واريز باهي به صورت يكجا و يا ادؤذ دفترچؤه
اقساط) پس از سپري شان مات زمان قانوني (بناهاي الف و ماده  4شيوه اجرايي نحوه بازپردادت تسهيالت رفاهي) مر ز ميبايا
سوابق مكاتبات ،تعها محضري و ميزان باهي آنان را براي پيگيري حقوقي به صناوق ارسال نمايا.
 -3مر ز ميبايا در هنگام ارسال اطالعات مربوط به پردادت وامهاي تحصيلي و مسكن ،هر گونه تغيير در وضعيت دانشؤجويان ؤه
در تااوم پردادت وام مورر ميباشا را به صناوق اعالم نمايا.
 -9مر ز موظف است در صورتي ه دانشجويي جهت دريافت في وام مراجعه ننموده و يا به داليلي واجا شرايط دريافت وام نباشؤا
وجوه مربوط را به حسا ذ ر شاه در نامه ارسال فهرستها واريز و اطالعات برگشت وام را از طريق سيست جام و اعالميه بانكي را
به همراه فهرست اسامي دانشجويان حذف شاه و فهرست تﺄييا شاه توسط بانك به صناوق ارسال نمايا.
اين دستورالعمل كه در  3بخش  33ماده 9 ،بند 22 ،تبصره و  1تذكر به تصويب رئيس صزندوق رفزاه دانشزجويان رسزيده
است ،از تاريخ  33/3/1قابل اجرا بوده و كليه دستورالعملهاي قبلي كه مغاير با اين دستورالعمل ميباشد ،لغو ميگردد.

15

*«دستورالعمل اعطاص و بازپرداخت تسهيالت رفاهي به دانشجويان ممتاز و نمونه وبرتر»*
با عنايت به مصوبه مورخ  83/0/03هيﺄت امناي صناوق رفاه دانشجويان و سياستهاي اجرايي صناوق در برنامه سوم توسعه و به
منظور مك به تﺄمين بخشي از هزينههاي تحصيلي و امور معيشتي دانشجويان ممتاز و نمونه ،اين دستورالعم به شرح مواد زير
تاوين ميشود:
ماده -1تعاريف

الف  -دانشجويان ممتاز وبرتر* طبق مفاد ماده يك آييننامه تسهيالت آموزشي دانشجويان ممتاز مصو  88/99/5شوراي هاايت
استعاادهاي دردشان در آموزش عالي (پيوست شماره )9بايا حائز يكي از شرايط زير باشنا:
الف -1-برگزياگان گروههاي پنجگانه آزمون سراسري با معرفي سازمان سنج آموزش شور.
الف -2-برگزياگان المپيادهاي علمي دان آموزي شور با تﺄييا وزارت آموزش و پرورش.
الف -3-برگزياگان جشنوارههاي دوارزمي با تﺄييا سازمان پژوه هاي علمي و صنعتي ايران.

ه داراي ويژگيهاي است نايي هستنا به تشخيص گروه آموزشي ذيربط.و تائيا صناوق رفاه دانشجويان*

الف -4-دانشجوياني
تبصره  -1تسهيالت وام دانشجويان ممتاز وبرتر به ليه مقاط تحصيلي ارداني ،ارشناسي ناپيوسته ،ارشناسي پيوسته،
ارشناسي ارشا پيوسته ،ارشناسي ارشا ناپيوسته ،د تراي حرفهاي و د تري تخصصي ادتصات مييابا.
تبصره  -2چنانچه هرنوع تغييري در تعريف دانشجويان ممتاز در آييننامه مربوط پي آيا ،شام اين دستورالعم نيز دواها شا.
ب  -دانشجوي نمونه دانشجويي است ه طبق مفاد ماده يك آييننامه انتخا دانشجوي نمونه مصو  80/8/3وزير علوم ،تحقيقات
و فناوري و طبق ماده  5آييننامه مذ ور توسط ميته منتخب وزارت متبوع انتخا و معرفي شود.
ج  -در اين دستورالعم براي ادتصار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،مؤسسه نامياه ميشونا.
ماده  - 2شرايط عمومي وامگيرندگان:

شرايط عمومي وامگيرناگان ،مطابق فص اول آييننامه نحوه استفاده از وامهاي صناوق رفاه دانشجويان در داد

شور ميباشا.

ماده -3شرايط آموزشي پرداخت وام:

الف -دانشجوي تمام وقت باشا.
ب -دانشجويان ممتاز بعا از دو نيمسال تحصيلي ميتواننا درصورت تماي دردواست وام نماينا.
ج -داشتن معال  98براي دانشجويان رشته فني  ،مهناسي و معال 98براي دانشجويان رشته انساني* در زمان ارائه در دواسؤت وام
در دو نيمسال متوالي ،براي دانشجويان ممتاز ضروري است.
د -پردادت وام به دانشجويان ممتاز م وبرتر* منوط به تﺄييا دفتر استعاادهاي دردشؤان دانشؤگاه و دانشجؤويان نمؤؤونه منؤوط بؤه
تﺄييا معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ميباشا.
ماده -4مبلغ ،نوع و نحوه پرداخت تسهيالت رفاهي
الف -وام تحصيلي

وام تحصيلي دو برابر سقف مجاز به دانشجويان واجا شرايط ليه مقاط تحصيلي تعلق ميگيرد.
ب -وام ضروري

وام ضروري به صورت زير پردادت ميشود:
ليه مقاط  ،دو برابر سقف مجاز.
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تبصره -موارد پردادت وام ضروري هماننا موارد مطرح شاه در ماده  ،9بخ
هاي صناوق رفاه دانشجويان و تبصرههاي  9ماده فوق ميباشا.

ج دستورالعم اجرايي آييننامه نحؤوه اسؤتفاده از وام-

ج -وام ازدواج

وام ازدواج به دانشجوياني ه در حين تحصي تﺄه ادتيار مي ننا در حاا ر سقف و باون امتيازبناي پردادت ميشود.
د -وديعه مسكن متﺄهلين

وديعه مسكن به دانشجويان متﺄه ليه مقاط تحصيلي ه مسكن اجارهاي در ادتيار دارنا براساس حاا ر سقف تعيين شاه براي
دانشجويان دورههاي تحصيالت تكميلي پردادت ميشود.
تبصره -وجه مبلغ پردادتي بي از مبلغ پي پردادت منارج در اجارهنامه نخواها بود.
ماده  -5مدارک مورد نياز

 -1-5نامه پوششي ه با امضا معاون دانشجويي و فرهنگي مر ز ارسال شاه باشا.
 -2-5ماارك مربوط به وام تحصيلي طبق ماده 9بخ ( ) ،وام ضروري طبق ماده 1بخ (ج) ،وام ازدواج طبق ماده  1بخ (د) و
وديعه مسكن متﺄهلين طبق ماده  1بخ (ه) دستورالعم اجرايي آييننامه نحوه استفاده از وامهاي صناوق رفاه دانشجويان ميباشا.
 -3-5تﺄييايه مربوط به ممتاز يا نمونه بودن دانشجو.
 -4-5ماارك و اطالعات دانشجويان ممتاز و نمونه وبرتر* ميبايا جاا از ساير دانشجويان به صناوق ارسال گردد.
تبصره -مارك مربوط به ممتاز  ،وبرتر* يا نمونه بودن دانشجويان پس از بررسي و تﺄييا در دانشگاه باقي ميمانا.
ماده -6بازپرداخت تسهيالت

 -1مات بازپردادت تسهيالت دريافتي دانشجويان ممتاز و نمونه  1برابر مات تصويب شاه در آييننامه بازپردادت باهي دانشجويان
ميباشا.
 -2تاريخ شروع بازپردادت باهي دان آمودتگاني ه دامت نظام وظيفه دود را قب از شروع به تحصي انجام داده و يا به نوعي از
انجام دامت وظيفه معاف شاهانا و يا ميشونا يك سال پس از فرغت از تحصي و دان آمودتگاني ه مشمول انجام دامت نظام
وظيفه ميباشنا يك سال به اضافه مات زمان دامت نظام وظيفه ميباشا.
 -3درصورت تﺄ مين اعتبار بخشودگي از مح اعتبارات رديف اعتباري حفظ و پرورش استعاادهاي دردشان ،دانشجويان نمونه شور و
دانشجويان ممتاز از پردادت  %03باهي (به جز وديعه مسكن و جريمه عام تخليه به موق دوابگاه) معاف ميگردنا.

اين دستورالعمل در  6ماده 24 ،بند و  5تبصره در تاريخ  31/3/16و  32/4/25توسط هيﺄت امناص صندوق رفاه دانشجويان به

تصويب رسيده و از تاريخ تصويب قابل اجراست*.

اصالح نام باتوجه به دستور هشتم مصوبه سي وپنجم مورخ91/12/3

به تصويب رسيده است.
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«آيين نامه تسهيالت آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز»
در اجراي بنا  1ماده  1آيين نامه تشكي شوراي هاايت استعاادهاي دردشان در آمؤوزش عؤالي مصؤو جلسؤه  088مؤورخ 85/1/3
شوراي عالي انقال فرهنگي و به منظور برقراري تسهيالت ويژه آموزشي بؤراي دانشؤجويان ممتؤاز در مقطؤ تحصؤيلي ارشناسؤي،
ارشناسي ارشا پيوسته و د تراي حرفهاي (پزشكي و دامپزشكي) اين آيين نامه تاوين و به مورد اجرا گذاشته ميشود:
ماده -1دانشجوياني ه ميتواننا از مزاياي اين آيين نامه بهرهمنا شونا ،عبارتنااز:
الف -برگزياگان آزمون سراسري با معرفي سازمان سنج آموزش شور.
ب -برگزياگان المپيادهاي علمي دان آموزي شور با معرفي وزارت آموزش و پؤرورش (موضؤوع مصؤوبات شؤوراي عؤالي انقؤال
فرهنگي با عنوان پذيرش دان آموزان برگزياه در دانشگاهها باون شر ت در آزمون سراسري).
ج -برگزياگان جشنوارههاي دوارزمي با معرفي سازمان پژوه هاي علمي و صنعتي ايران.
تبصره -1برگزياگان آزمون سراسري موضوع بنا الف ،ساني هستنا ه مجموع نمرات ا تسابي آنها در آزمون سراسري حااق دو و
ني انحراف معيار از ميانگين نمرات در گروه آزمايشي مربوط باالتر باشا.
تبصره -2دانشجوياني ه فاقا شرايط مذ ور در بنا «الف» تا «ج» باشنا اما به دلي داشتن ويژگيهاي است نايي به تشؤخيص گؤروه
آموزشي مربوط و تﺄييا شوراي آموزش دانشگاه دانشجوي ممتاز شنادته شونا ،از سوي دانشگاه به شورا معرفؤي مؤيشؤونا تؤا پؤس از
بررسي و تﺄييا شورا بتواننا از مزاياي اين آييننامه بهرهمنا شونا.
ماده -2در هريك از دانشگاهها معاونت آموزشي عهاهدار انجام ليه امور مربؤوط بؤه اسؤتعاادهاي دردشؤان در آن دانشؤگاه اسؤت و
درصورت ضرورت ،دانشگاه ميتوانا نسبت به تﺄسيس دفتر ويژه استعاادهاي دردشان در حوزه معاونت آموزشي اقاام نمايا.
ماده -3براي نظارت بر فعاليتهاي آموزشي و پژوهشؤي دانشؤجويان ممتؤاز ،دانشؤگاه يكؤي از اعضؤاي هيؤﺄت علمؤي داراي مرتبؤه
استادياري و باالتر را به عنوان استاد مشاور وي تعيين مينمايا.
تبصره -حقالزحمه استاد مشاور به نحو مقتضي توسط دانشگاه تعيين و پردادت ميشود.
ماده -4دانشجوي ممتاز ميتوانا بردي از دروس عمومي و پايه را بنا به پيشنهاد استاد مشاور و تﺄييؤا مؤاير گؤروه آموزشؤي مربؤوط،
باون شر ت در الس ،در ابتااي نيمسال تحصيلي امتحان دهؤا ايؤن دروس جؤز حؤا نصؤا واحؤاهاي دانشؤجو در آن نيمسؤال
تحصيلي منظور نميگردد.
ماده -5دانشجوي ممتاز ميتوانا با تﺄييا استاد مشاور ،بردي از دروس مورد عالقه دود را با معرفي دانشكاه محؤ تحصؤي دؤود در
دانشكاه يا دانشگاه ديگري بگذرانا .دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي موظف به ارائه دامات آموزشؤي و پژوهشؤي بؤه
اين دانشجويان هستنا.
ماده -6بنا به تشخيص استاد مشاور و تﺄييا ماير گروه آموزشي مربوط ،دانشجوي ممتاز ميتوانا بردي از دروس اصلي و تخصصي را
به طور ادتصاصي زير نظر استاد مربوط باون حضور در الس بگذرانا.
ماده -3دانشگاه ميتوانا به منظور آموزش مباحث جايا علمي به دانشجويان ممتاز ،نسبت به تشكي الس ويژه بؤا تعؤااد متؤر از
حا نصا براي آنان اقاام نمايا.
ماده -3به منظور استفاده مطلو دانشجويان ممتاز از متون دارجي ،دانشگاه ميتوانا نسبت به برگزاري ؤالسهؤاي ويؤژه آمؤوزش
زبانهاي دارجي براي اين دانشجويان اقاام نمايا.
ماده -9دانشجوي ممتاز در هر نيمسال تحصيلي ميتوانا با تﺄييا استاد مشاور ،حاا ر تا  18واحا درسي انتخا نا.
ماده -11دانشگاه موظف است تمهياات الزم را براي شر ت دانشجويان ممتاز در نفرانسهاي علمي و ارگاههاي آموزشي دادلؤي
فراه نمايا.
ماده -11دانشگاه در ادتصات امكاناتي ماننا بورس تحصيلي ،مك هزينه تحصيلي ،دوابگاه ،بن دريا تا  ،استفاده از تابخانههؤا
و آزمايشگاهها و  ...بايا براي دانشجويان ممتاز تسهيالت ويژه قائ شود.
ماده -12دانشگاه ميتوانا با دردواست دانشجوي ممتاز براي تحصي همزمؤان در دو رشؤته تحصؤيلي پؤس از تﺄييؤا اسؤتاد مشؤاور
موافقت نمايا.
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تبصره -مقررات تحصي همزمان در دو رشته تحصيلي طي دستورالعم جااگانهاي ابالغ ميشود.
ماده -13چنانچه ميانگين نمرات دانشجو در دو نيمسال متوالي يا متناو از  98متر باشا ،او نميتوانا از تسؤهيالت ايؤن آيؤيننامؤه
استفاده نا .در اين صورت مطابق مقررات معمول به تحصي دود ادامه دواها داد.
ماده -14وزارت فرهنگ و آموزش عالي و دانشگاهها حسب مورد ،براي استفاده دانشجويان ممتاز از امكانؤات مرا ؤز اطؤالع رسؤاني،
مؤسسات پژوهشي ،باشگاه دان پژوهان جوان و  ...اقاامات الزم را معمول ميدارنا.
ماده -15وزارت فرهنگ و آموزش عالي از مح اعتبارات متمر ز دود ،بودجهاي را به نسبت تعااد دانشجويان ممتاز دانشؤگاههؤا بؤه
آنها ادتصات ميدها.

اين آيين نامه در  15ماده و  4تبصره در جلسه مورخ  33/11/5شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آمزوزش عزالي بزه
تصويب رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجراست
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«دستورالعمل چگونگي تحصيل همامان در دو رشته تحصيلي»
در اجراي تبصره ماده  4آيين نامه آموزشي دورههاي ارداني و ارشناسي مصو جلسه  001شوراي عالي برنامهريزي (ارديبهشت
 ،)9083اين دستورالعم به منظور تعيين ضوابط و شرايط تحصي همزمان دانشجويان ممتاز در دو رشته تحصيلي ابالغ ميگردد.
ماده  -1در اين دستورالعم به شوراي هاايت استعاادهاي دردشان در آموزش عالي« ،شورا» و به سازمان سنج آموزش
شور«سازمان سنج » و به وزارت فرهنگ و آموزش عالي« ،وزارت» و به دانشجوي ممتاز به شرحي ه در ماده  1تعريف مي-
شود« ،دانشجو» اطالق ميگردد.
ماده  -2دانشجويان مشمول اين دستورالعم عبارتنا از:
الف  -برگزياگان آزمون سراسري با معرفي سازمان سنج .
ب  -برگزياگان المپيادهاي علمي دان آموزي شور با معرفي وزارت آموزش و پرورش (موضوع مصوبات شوراي عالي انقال
فرهنگي با عنوان پذيرش دان آموزان برگزياه در دانشگاهها باون شر ت در آزمون سراسري).
ج  -برگزياگان جشنواره دوارزمي با معرفي سازمان پژوه هاي علمي و صنعتي ايران.
تبصره  -1برگزياگان آزمون سراسري موضوع بنا «الف» ،ساني هستنا ه مجموع نمرات ا تسابي آنها در آزمون سراسري حااق
دو و ني انحراف معيار از ميانگين نمرات در گروه آزمايشي مربوط باالتر باشا.
تبصره  -2دانشجوياني ه فاقا شرايط مذ ور در بناهاي«الف» تا«ج» باشنا ،اما به دلي داشتن ويژگيهاي است نايي به تشخيص
گروه آموزشي مربوط و تﺄييا شوراي آموزشي دانشگاه ،دانشجوي ممتاز شنادته شونا از سوي دانشگاه به شورا معرفي ميشونا تا پس
از بررسي و تﺄييا شورا بتواننا از مزاياي اين آييننامه بهرهمنا شونا.
ماده  -3رشته دوم انتخابي دانشجو براي تحصي همزمان ميبايا:
الف  -درمقط ارشناسي باشا.
ب  -جز رشتههاي مورد تﺄييا شوراي هاايت استعاادهاي دردشان باشا.
تبصره  -1رشته دوم انتخابي دانشجو بايا از رشتههاي مورد نياز مؤسسه فرهنگي (ماننا الهيات و زبان و ادبيات فارسي) و يا مورد نياز
توسعه علمي شور (ماننا رشته علوم پايه و فلسفه) و يا از نظر علمي مكم رشته اول دانشجو (ماننا رشته شيمي و زيست شناسي
براي دانشجويان رشته پزشكي و فيزيك و رياضي براي دانشجويان رشتههاي مهناسي و رشته زبان دارجي براي اغلب رشتهها) و يا
شكوفا شان ذوق هنري دانشجو(ماننا رشتههاي گروه آزمايشي هنر) باشا.
تبصره  -2ساير رشتههاي مورد تقاضاي دانشجويان ممتاز ،ه در تبصره  9اين ماده ذ ر نشاه است بايا پس از بررسي و تﺄييا
شوراي آموزشي دانشگاه براي تﺄييا نهايي به دبيردانه معاونت آموزشي وزارت ارسال شود.
ماده  -4دانشجو براي تحصي در رشته دوم ميتوانا پس از گذرانان حااق دو نيمسال تحصيلي ،دردواست دود را ه به تﺄييا استاد
مشاور رسياه است ،به معاونت آموزشي دانشگاه مح تحصي دود تسلي نمايا .معاونت آموزشي دانشگاه تباً وي را به دانشكاه
مربوط در همان دانشگاه يا دانشگاه ديگر معرفي و مراتب را به معاونت آموزشي وزارت منعكس مي نا.
ماده  -5دانشجو فقط براي يك بار ميتوانا از مزاياي اين دستورالعم استفاده نا و در حين تحصي در رشته دوم ،حق تغيير آن را
ناارد.
ماده  -6عالوه بر دروس عمومي در صورتي ه بردي از دروس پايه اصلي و تخصصي در دو رشته تحصيلي مشترك باشنا ،گذرانان
آن دروس در رشته اول افي است.
ماده  -3دانشجو ميتوانا با تﺄييا استاد مشاور در هر نيمسال تحصيلي ،حاا ر  18واحا از مجموع دروس دو رشته را انتخا نمايا.
ماده  -3حاا ر مات تحصي براي دانشجويان مشمول اين دستورالعم  ،مات مجاز تحصي در رشته اول آنها است.
تبصره -شوراي آموزشي دانشكاه رشته دوم ميتوانا در موارد دات حاا ر تا دو نيمسال تحصيلي به طول دوره اضافه نمايا .در اين
صورت بايا مراتب را به دانشگاه مح تحصي رشته اول اعالم نا.
ماده  -9مادام ه دانشجو دروس هر رشته را به پايان نرساناه است ،شاغ به تحصي شنادته ميشود و معرفي وي به اداره نظام
وظيفه پس از فراغت از تحصي در دو رشته دواها بود.
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تبصره -درصورت انصؤراف دانشؤجو از ادامه تحؤصي در يكي از دو رشته ،با اتمام تحصي در يك رشته فارغ التحصي ميشود.
ماده  -11دانشجو به لحاظ اتمام تحصيالت در هر يك از دو رشته ميتوانا در آزمون ورودي مقط باالتر آن رشته شر ت نا.
ماده -11به دانشجويي ه با تﺄييا گروه آموزشي رشته دوم موفق به گذرانان واحاهاي درسي الزم از دروس مقط ارشناسي آن
رشته شاه باشا ،مارك رسمي اتمام تحصي در مقط ارشناسي رشته دوم اعطا ميشود.
ماده -12ساير مقررات مربوط به تحصي همزمان در دو رشته ،تاب آييننامه آموزشي دوره ارشناسي مصو شوراي عالي برنامه
ريزي و مقررات مصو وزارت ميباشا.
ماده -13اين دستورالعم به صورت آزمايشي طي مات دو سال تحت نظر معاونت آموزشي وزارت ،اجرا مي شود و در پايان اين
مات ،مورد بازنگري شورا قرار ميگيرد.
اين دستورالعمل در  13ماده و  6تبصره در تاريخ  33/11/15به تصويب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در آموزش
عالي رسيده و از تاريخ تصويب قابل اجراست.
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«آيين نامه انتخاب دانشجوي نمونه»
مقدمه:

به منظور رقابت سال  ،افزاي تحرك و نشاط علمي ،شناسايي استعاادهاي برتر ،گسترش و تعميق انگيزه آموزش و پؤژوه در بؤين
دانشجويان و با هاف ارتقا مراتب معنوي و تشويق پايبناي بؤه اصؤول و ارزشهؤاي واالي انسؤاني و ترغيؤب انجؤؤام فعاليؤتهؤاي
فرهؤنگي -اجتمؤاعي ،آييننامؤه انتخؤا دانشجوي نمونه تاوين ميگردد.
ماده-1تعريف دانشجوي نمونه:

دانشجوي نمونه دانشجويي است ه در فعاليتهاي آموزشي -پژوهشي ،فرهنگي -اجتماعي ،سياسي ،رعايت شئون اسالمي دانشؤگاهي
و اي ارگري سرآما دانشجويان ديگر باشا.
ماده -2شرايط شركت در رقابت:

 -1-2دانشجوياني ه از طريق آزمونهاي سراسري سازمان سنج آموزش شور و يا براساس آييننامههاي مصؤو وزارت علؤوم،
تحقيقات و فناوري به دانشگاهها و مرا ز آموزش عالي راه يافتهانا در دورههاي ارداني ،ارشناسؤي و ارشناسؤي ارشؤا بؤا گذرانؤان
حااق  %53واحاهاي درسي دوره و د تراي تخصصي پس از گذرانان امتحان جام در زمؤان متعؤارف تحصؤي  ،مؤيتواننؤا در ايؤن
رقابت شر ت ننا.
 -2-2دانشجوياني ه تا پايان شهريور ماه هر سال دان آمودته ميشونا ميتواننا به عنوان دانشجوي نمونه همؤان سؤال معرفؤي و
انتخا شونا.
 -3-2دانشجويان در هر مقط تحصيلي تنها يكبار ميتواننا به عنوان دانشجوي نمونه برگزياه شونا.
ماده -3فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي:

 -1-3امتياز بخ هاي آموزش و پژوه

در دورههاي مختلف تحصيلي به شرح زير است:
كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتراي تخصصي

حداكثر و حداقل

ناپيوسته حداكثر

حداكثر و حداقل

امتياز

و حداقل امتياز

امتياز

آموزش

03-33

13-53

13-05

93-95

پژوه

5-95

93-15

13-43

43-33

دوره محور

كارداني حداكثر و
حداقل امتياز

امتياز بخش آموزش مذكور در جدول فوق مطابق بند  2دستورالعمل اجرايي محاسبه خواهد شد.

 -2-3فعاليتهاي پژوهشي دانشجو چنانچه در دوره تحصيلي فعلي و مرتبط با رشؤته تحصؤيلي وي صؤورت گرفتؤه باشؤا ،براسؤاس
بناهاي زير قاب امتيازبناي است:
 -1-3-3چاپ مقاله در مجالت معتبر دارجي و مجلههاي علمي -پژوهشي داراي مجوز انتشار از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به
ميزان مشار ت نويسناه در تهيه مقاله و ارزش علمي آن حاا ر 93امتياز.
 -2-2-3چاپ مقاله در ساير مجلههاي معتبر علمي -پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي داد
مشار ت نويسناه در تهيه مقاله و ارزش علمي آن حاا ر  0امتياز.
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شور به ميؤزان

 -3-2-3مقالؤه امؤ چاپ شؤاه در مجمؤوعه مؤقاالت ( )proceedingsنفرانسهؤا و مجؤام علمؤي بؤين المللؤي تؤا  0امتيؤاز و
نفرانسها و مجام علمي دادلي تا  1امتياز.
 -4-2-3چكياه مقاالتي ه در نفرانسها و مجام علمي در سطح بينالمللي پذيرفته شاهانا تا  1امتياز و چكياه مقؤالت پذيرفتؤه
شاه در نفرانسها و مجام علمي دادلي تا  9امتياز.
 -5-2-3مقاالت چاپ شاه در مجالت علمي -ترويجي داراي مجوز انتشار از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري بؤه ميؤزان مشؤار ت
نويسناه در تهيه مقاله و ارزش علمي آن تا  1امتياز.
 -6-2-3چاپ مقاله علمي در نشريات يراالنتشار و معتبر و يا ماهنامههاي دانشگاهي و اطالع رساني به ميزان مشؤار ت نويسؤناه
در تهيه مقاله و ارزش علمي آن حاا ر  9امتياز.
 -3-2-3فعاليت در طرحهاي تحقيقاتي مصو دانشگاه ،مؤرر در طرحهاي ملي و دولتي و همكاري با سازمانهاي دولتي با توجه بؤه
اهميت و ارزش علمي طرح ،به صورتي ه دانشجو يكي از مجريان اصلي طرح باشا تا  4امتياز و درصؤورتي ؤه دانشؤجو در اجؤراي
طرح همكاري داشته باشا تا  1امتياز.
 -3-2-3تﺄليف تا (چاپ شاه يا در دست چاپ) به ميزان مشار ت مؤلفان (نويسناگان) و بؤا توجؤه بؤه محتؤواي آن حؤاا ر 93
امتياز.
 -9-2-3ترجمه يا گردآوري تا (چاپ شاه يا در دست چاپ) به ميزان مشار ت مترجمان يا گردآورناگان و با توجؤه بؤه محتؤواي
آن حاا ر  5امتياز.
 -11-2-3ادتراع ،ابااع و يا ا تشاف ربت شاه توسط سازمان پژوه هاي علمي و صنعتي ايران ،دبيردانه جشنواره دوارزمي به
ميزان مشار ت دانشجو حاا ر  93امتياز.
تبصره  -1به پايان نامههاي دوره تحصيالت تكميلي امتيازي تعلق نميگيرد .اما به مقاالت علمي مستخرج از اين
در بخ مقاالت علمي با رعايت ضوابط منارج ،امتياز داده ميشود.
تبصره -2داشتن حااق امتياز بخ

آموزش و پژوه

پايان نامهها

الزامي است.

ماده  -4ايثارگري و فعاليتهاي فرهنگي ،اجتماعي و سياسي:

امتياز اي ارگري و فعاليتهاي فرهنگي ،اجتماعي و سياسي به شرح زير است:
 -1-4سابقه حضور داوطلبانه در جبهههاي جنگ و اسارت به ازا هر ماه  5امتياز.
 -2-4امتياز جانبازي به ميزان يك چهارم درصا جانبازي.
 -3-4فرزنا و همسر شهيا و مفقوداالرر  5امتياز.
 -4-4فرزنا و همسر جانباز باالي  %53و فرزنا آزاده  4امتياز.
 -5-4مشار ت فعال در امور فرهنگي ،اجتماعي و سياسي در سطح دانشگاه و جامعه نظير فعاليت مؤرر دانشجو در نهادها و انون-
هاي ادبي ،هنري ،اجتماعي ،فرهنگي و صنفي ،برگزاري نمايشگاههاي علمي ،فرهنگي ،هنري و  ...و عضويت در هيﺄت تحريريه
نشريات علمي ،آموزشي و فرهنگي ،شر ت در گروههاي امااد حوادث پي بيني نشاه و عضويت در تي هاي ورزشي و تشك هاي
سياسي به نحوي ه اين فعاليتها در جهت تحكي مباني و ارزشهاي مصرح در قانون اساسي باشا تا  5امتياز.
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 -6-4سب مقام و عنوان در مسابقات قرآني ،علمي ،ورزشي و هنري (مقامهاي اول تا سوم در سطح ملي يا مسابقات سراسري
دانشجويي و اول در سطح دانشگاه) ه در دوره تحصيلي فعلي دانشجو انجام شاه باشا ،حاا ر  8امتياز و در سطح جهاني و بين-
المللي حاا ر  94امتياز.
ماده -5ساير مقررات:

 -1-5درصورتي ه براساس ارزيابي انجام شاه توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ،دانشجو حااق  %53مجموع امتيازات
مربوط به مواد آييننامه را سب رده باشا ،براساس دستورالعم اجرايي ،پروناه وي تكمي و براي مراح بعاي ارسال ميشود.
 -2-5به دانشجويان معلول درصورت سب  %15حا نصا امتياز الزم بؤراي شر ؤت در اين رقابت حاا ر  5امتياز تشويقي تعلق
ميگيرد .ارائه تﺄييايه الزم از سازمان بهزيستي براي اين گروه از دانشجويان الزامي است.
 -3-5هيﺄت داوران انتخا دانشجوي نمونه ،هر سال توسط معاون دانشجويي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري انتخا

ميشود.

تبصره -براي هر يك از گروههاي آموزشي ش گانه (علوم پايه ،فني و مهناسي ،علوم انساني ،شاورزي ،هنر و دامپزشكي) هيﺄت
داوري مجزا با تﺄ يا بر انتخا و استفاده از اساتيا مجر تشكي دواها شا.
 -4-5تعؤااد دانشجويان نمونه و سه هر يك از گروههاي آموزشي ،در جلسهاي با حضور معاونين دانشجويي ،فرهنگي و اجتماعي،
معاونين
امور دانشجويان داد و دو نفر از
آموزشي و پژوهشؤي وزير ،رئيس سازمان سنج آموزش شور ،ماير
دانشجويي و فرهنگي دانشگاهها (به پيشنهاد ماير امور دانشجويان داد و تﺄييا معاون دانشجويي) تعيين ميشود.
 -5-5اعتبار مورد نياز اجراي اين آييننامه توسط معاونت دانشجويي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري برآورد و در بودجه جاري
وزارتخانه پي بيني و تﺄمين دواها شا.
 -6-5از تاريخ تصؤويب اين آييننامه تمؤامي آييننامهها و دستورالعم هاي قبلي انتخا دانشجوي نمونه لغو ميشود.
 -3-5دستورالعم اجرايي اين آييننامه توسط معاونت دانشجويي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري تهيه و ابالغ دواها شا.

اين آيين نامه در  5ماده و  26بند و 3تبصره در تاريخ  33/3/6به تصويب وزير علوم ،تحقيقات و فناوري رسيده و از تاريخ
ابالغ قابل اجراست.
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آيين نامه پرداخت وام ضروري به دانشجويان مبتكرو نوآور*
(ويژه دانشجويان روزانه)
به منظور ايجاد انگيزه علمي بيشتر در دانشجويان و تشويق آنان به فعاليتهاي علمي ،پژوهشي و تولياي بؤا هؤاف مؤك بؤه رشؤا
علمي و دودباوري اجتماعي دانشجويان مبتكرو نوآور* ،آيين نامه زير تاوين ميگردد.
ماده -1اهداف

 -1-1ايجاد انگيزه در دانشجويان به منظور شر ت در فعاليتهاي علمي ،اقتصادي و تولياي.
 -2-1مك به استقالل مالي و رفاهي دانشجويان مبتكر.

 -3-1حمايت از فعاليتهاي علمي ،پژوهشي و تولياي دانشجويان مبتكر .و نوآور*
ماده -2تعريف دانشجوي مبتكرو نوآور*
 -1-2دانشجويي است ه در طول تحصي  ،ادتراعات و ابتكاراتي انجام ميدها و ادتراع و ابتكار وي به تﺄييا سازمان پژوهشيهاي
علمي و صنعتي ايران ،يا دبيردانه جشنواره دوارزمي و جشنواره جوان دوارزمي يا معاونت پژوهشي دانشگاه ميرسا.
ماده  -3شرايط عمومي وام گيرندگان

 -1-3شرايط عمومي وام گيرناگان ،مطابق فص اول آيين نامه استفاده از وامهاي صناوق رفاه دانشجويان در دادؤ
باشا.

شؤور مؤي-

ماده  -4شرايط آموزشي

 -1-4ربت نام در حااق تعااد واحاهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي (به عنوان دانشجوي تمام وقت).
تبصره -1استفاده از وام براي دانشجوياني ه آدرين نيمسال تحصيلي دود را ميگذراننا در صورت داشتن حؤااق نصؤف واحؤاهاي
مورد لزوم طبق مقررات آموزشي بالمان است.
تبصره -2ادتصات وام به دانشجويان ورودي جايا در نيمسال اول و دوم تحصي باون احتسا معال انجام دواها گرفت.
 -2-4حاا ر نيمسالهاي مجاز براي استفاده از وام:
دوره ارداني حاا ر  1سال تحصيلي ( 4نيمسال).
دوره ارشناسي حاا ر  4سال تحصيلي ( 8نيمسال).
دوره ارشناسي ارشا ناپيوسته حاا ر  1سال تحصيلي ( 4نيمسال).
دوره ارشناسي ارشا پيوسته و د تراي حرفهاي حاا ر  3سال تحصيلي (91نيمسال).
دوره د تراي تخصصي (غير بورسيه) حاا ر  4سال تحصيلي ( 8نيمسال).
تبصره :1در موارد است نايي با تﺄييا معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ،دو نيمسال به نيمسالهاي فوق افزوده ميشود.
تبصره :2درصورت مبود مناب اعتباري در شرايط مساوي اولويت با دانشجوياني است ه از شرايط آموزشي بهتري بردوردار هستنا.
ماده  -5مبلغ وام

 -1-5پردادت وام ضروي براي ادتراع و ابتكار حاا ر  93/333/333ريال ميباشا.
 -2-5وام فوق در دو مرحله پردادت ميشود % 33 .از مبلغ وام در مرحله اول پي
پيشرفت  % 83ار.
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از آغؤاز ؤار و  % 43در مرحلؤه دوم پؤس از

تبصره :پايان نامه تحصيلي مشمول استفاده از وام ضروري مذ ور نميباشا.
ماده  -6باز پرداخت تسهيالت

 -1-6زمان آغاز بازپردادت تسهيالت دريافتي دانشجويان مبتكرو نوآور *هماننا ساير دانشجويان پس از فراغت از تحصي دواهؤا
بود.
 -2-6ميزان اقساط ،هماننا اقساط تعيين شاه براي ساير دان آمودتگان در ماده  4شيوه اجرايي نحوه بازپردادت تسؤهيالت رفؤاهي
صناوق رفاه دانشجويان ميباشا.
 -3-6چنانچه طرح به طور ام اجرا نگردد ،وام دريافتي بالفاصله پس از فراغت از تحصي به صورت يكجا بازپردادت ميگردد.

اين آيين نامه در  6ماده 11 ،بند و  5تبصره در تاريخ  33/3/2به تصويب هيﺄت امناص صندوق رفاه دانشجويان رسيده است ..
اصالح نام باتوجه به دستور هشتم

مصوبه سي وپنجم مورخ 91/12/3به تصويب رسيده است*.
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آيين نامه تسهيالت رفاهي دانشجويان قهرمان ورزشي
مقدمه:

به منظور ارتقا انگيزه ،تشويق و ترغيب دانشجويان قهرمان ورزشكار در راستاي افتخار آفريني براي جامعه دانشگاهي شور ،در سطح
ملي و بينالمللي و نيز مك به امور رفاهي و معيشتي آنان اين آييننامه تاوين و به مورد اجرا گذاشته ميشود.
ماده -1دانشجويان داراي شرايط زير با استناد به نامه شماره  44/353مورخ  32/11/6اداره كل تربيت بدني وزارت متبزوع،
دانشجوي قهرمان ورزشي شناخته ميشوند:

الف -نفرات اول تا سوم (تيمي و انفرادي) المپيادهاي ورزشي دانشگاههاي شور.
ب -نفرات اول تا سوم (تيمي و انفرادي) مسابقات قهرماني دانشگاههاي شور.
ج -نفرات اول تا سوم (تيمي و انفرادي) مسابقات بينالمللي و جهاني دانشجويي.
د -دانشجويان عضو تي هاي ملي شور.
تبصره -دانشجويان موضوع بنا ( ) حااق ميبايست  1بار حائز مقام گردياه باشنا.
ماده  -2شرايط عمومي

استفاده نناگان از تسهيالت رفاهي مطابق فص اول آييننامه نحوه استفاده از وامهاي صناوق رفاه دانشجويان در داد
باشا.

شور مؤي

ماده  -3شرايط آموزشي

 -1-3به لحاظ آموزشي ،دانشجوي تمام وقت باشا.
 - 2-3دانشجويان قهرمان ورزشي بعا از يك نيمسال تحصيلي ميتواننا دردواست وام نماينا.
 -3-3داشتن معال  94در زمان ارائه دردواست وام ضروري است.
تبصره -شرط معال براي دورة د تراي تخصصي  95ميباشا.
 -4-3پردادت وام به دانشجويان قهرمان ورزشي حائز شرايط بناهاي «الف» » «،و «ج» منوط بؤه تﺄييؤا اداره ؤ تربيؤت بؤاني
وزارت متبوع و دانشجويان حائز بنا «د» با تﺄييا سازمان تربيت باني امكان پذير ميباشا.
ماده  -4مبلغ ،نوع ونحوه پرداخت تسهيالت رفاهي
الف  -وام ضروري

وام ضروري به ليه مقاط  ،دو برابر سقف مجاز پردادت ميشود.
تبصره -موارد پردادت وام ضروري هماننا موارد مطرح شاه در ماده يك بخ
وامهاي صناوق رفاه دانشجويان ميباشا.

«ج» دستورالعم اجرايي آيين نامه نحؤوه اسؤتفاده از

ب -مدارک مورد نياز

 -1نامه پوششي ه به امضا معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ارسال شاه باشا.
 -2تﺄييايه مربوط به دانشجوي قهرمان ورزشي منض به احكام ورزشي مربوطه.
تبصره -فرم دردواست وام و تﺄييايه منارج در بنا فوق ،پس از بررسي و تﺄييا در دانشگاه باقي ميمانا.
 -3اطالعات دانشجويان متقاضي ميبايا جاا از ساير دانشجويان و از طريق سيست جام به صناوق ارسال شود.
 -4دانشگاه ميتوانا بر اساس دردواست دانشجويان موضوع ماده ( )9اولويت اسكان دوابگاه در نظر گرفته و امتياز لحاظ نمايا.
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ماده  -5شرايط باز پرداخت

الف -مات بازپردادت تسهيالت دريافتي دانشجويان قهرمان ورزشي  1برابؤر مؤات تصؤويب شؤاه در آيؤيننامؤه بازپردادؤت بؤاهي
دانشجويان ميباشا.
ب -تاريخ شروع بازپردادت باهي دان آمودتگاني ه دامت نظام وظيفه دود را قب از شروع به تحصي انجام دادهانا و يا به نوعي
از انجام دامت نظام وظيفه معاف شاه يا ميشونا يك سال و دان آمودتگاني ه مشمول انجام دامت وظيفه ميباشنا  0سال پس
از فراغت از تحصي ميباشا.
ج -بهرهمناي از تسهيالت اين ماده براي دان آمودتگان از تاريخ تصويب اين آييننامه به بعا امكان پذير ميباشا.
اين آيين نامه در  5ماده 16 ،بند و  4تبصره تنظيم و در تاريخ  33/3/2به تصويب هيﺄت امناص صندوق رفاه دانشجويان رسيده
است.
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«دستورالعمل پرداخت و بازپرداخت وام و كمك هاينه موارد خاص»
با توجه به اهااف صناوق رفاه دانشجويان مبني بر مك به رشا استعاادها و حمايت از دانشجويان بيمار ،حادره دياه يا حائز شرايط
دات دانشگاهها و مرا زآموزش عالي اين دستورالعم تاوين ميگردد.
ماده  -1تعريف دانشجوي واجد شرايط دريافت وام موارد خاص:

وام مذ ور به دانشجويان حائز شرايط زير تعلق ميگيرد:
الف -دانشجويان حادره دياه در سوانح و تصادفات.
ب -دانشجويان مبتال به بيماريهاي دات و پرهزينه.
ج -ساير موارد مشابه به تشخيص رئيس صناوق رفاه دانشجويان.
ماده  -2نرخ وام:

به دانشجويان فوق الذ ر حاا ر تا سقف  13/333/333ريال وام يا مك هزينه تعلق ميگيرد.
ماده  -3روش پرداخت:

الف -ارائه دردواست و ماارك دانشجو به امور دانشجويي دانشگاه.
ب -ارسال ماارك دانشجو از طريق سيست جام به صناوق.
ج – بررسي ماارك در صناوق و پردادت وام.
تبصره -سقف وام قاب پردادت براي دانشجو پس از بررسيهاي الزم ،حسب ماارك ارائه شاه به تشخيص رئيس صناوق رفاه
دانشجويان تعيين ميگردد.
ماده  -4بازپرداخت:

مات بازپردادت وام موارد دات با تﺄييا عام بضاعت مالي مايون ،توسط دانشگاه و به تشخيص رئيس صناوق رفاه دانشجويان
حاا ر سه برابر مات بازپردادت دانشجويان عادي ميباشا.

اين دستورالعمل در 4ماده 6 ،بند و يك تبصره تنظيم ودرتاريخ  33/3/2به تصويب هيﺄت امناي صندوق رفاه دانشجويان
رسيده است .
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« دستورالعمل پرداخت و بازپرداخت وام به دانشجويان خسارت ديده در حوادث لير مترقبه مانند :زلاله ،سيل،
طوفان و »...
به منظور مك به تﺄمين بخشي از هزينههاي تحصيلي و معيشتي دانشجويان حادره دياه در حؤوادث غيرمترقبؤه نظيؤر زلزلؤه ،سؤي ،
طوفان و  ...ه در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي سراسر شور به تحصي اشتغال دارنا وام ضروري و وديعه مسكن متؤﺄهلين بؤا
شرايط زير پردادت ميگردد:
ماده -1شرايط متقاضيان:

 -1-1دانشجوياني مشمول اين دستورالعم ميباشنا ه در هنگام وقوع حادره در يكي از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تحؤت
پوش صناوق رفاه دانشجويان مشغول به تحصي بوده و مح سكونت دود و يا دانواده آنان در مح حادره باشا.
 -2-1دسارت حوادث مذ ور توسط فرمانااري مح زناگي يا استانااري تﺄييا شود.
 -3-1پردادت وامها با تﺄييا معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه مح تحصي انجام دواها شا.
 -4-1مهلت پردادت تسهيالت اين دستورالعم حاا ر تا يك سال پس از وقوع حادره ميباشا.
ماده -2وام هاي ويژه دانشجويان دوره روزانه:

 -1-2يك نوبت وام ضروري ،سه تا پنج برابر سقف مجاز براي ليه مقاط تحصيلي.
تبصره -اعتبار پردادت وام به صورت متمر ز از مح اعتبارات صناوق رفاه دانشجويان تﺄمين دواها شا.
 -2-2وديعه مسكن دانشجويان متﺄه ليه مقاط تحصيلي ه مسكن اجارهاي در ادتيار دارنا ،براساس حاا ر سؤقف تعيؤين شؤاه
براي دانشجويان دورههاي تحصيالت تكميلي مي باشا.
ماده  - 0وام ويژه دانشجويان پيام نور:
يك نوبت وام ضروري تا سه برابر سقف مجاز
ماده  -4شيوه بازپرداخت:

 -1-5مات بازپردادت تسهيالت دريافتي 1 ،برابر مات تصويب شاه در آييننامه بازپردادت باهي دانشجويان ميباشا.
 -2-5تاريخ شروع بازپردادت باهي پس از فراغت از تحصي ميباشا .براي دان آمودتگاني ه دامت نظام وظيفه دود را قبؤ از
شؤروع به تحصؤي انجام داده و يا به نؤوعي از انجام دامت وظيفه معاف شاه و يا مي شونا ،هجاه ماه پس از فراغؤت از تحصؤي و
دان آمودتؤگاني ه مشمؤول انجام دؤامت نظام وظيفه مي باشنا هجاه ماه به اضافه مات زمان دامت نظام وظيفه تعيؤين مؤي-
گردد.
 -3-5بازپردادت وديعه مسكن پس از فراغت از تحصي و قب از صاور دفترچه اقساط براي ساير وامها به صورت يكجا دواها بؤود
و قاب تقسيط نميباشا.
 -4-5دانشجويان مذ ور ،از جريمه عام تخليه به موق دوابگاه معاف دواهنا بود.

اين دستورالعمل در  5ماده 13 ،بند و يك تبصره در تاريخ  33/3/2به تصويب هيﺄت امناص صندوق رفاه دانشجويان رسزيده و
در تاريخ  34/3/31در جلسه نوزدهم هيﺄت امناص ،بندهاي  2و  4ماده يك افاوده وماده  5سابق حذف گرديزد و عنزوان آيزين
نامه و برخي مفاد آن از لحاظ نوشتاري تغيير يافت و از تاريخ اصالح وتصويب مجدد قابل اجراست.
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تفاهم نامه استفاده از بيمه خدمات درماني ويژه دانشجويان دوره روزانه تحت پوشش تسهيالت صندوق رفاه
دانشجويان وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
درسال 1333
اين تفاه نامه في مابين صناوق رفاه دانشجويان وزارت علوم ،تحقيقات و فنؤاوري بؤه نماينؤاگي آقؤاي د تؤر مرتضؤي زرينؤه زاد و
سازمان بيمه دامات درماني به نمايناگي آقاي د تر جمشيا شايانفر در دصوت بيمه درمان دانشجويان و دانواده تحت تكف آنها در
سال  9088با مفاد ذي تنظي ميگردد:
 -1براساس آيين نامه اجرايي بنا  5ماده  90قانون بيمه همگاني دامات درماني شور مصو جلسؤه مؤورخ  84/3/5هيؤﺄت وزيؤران
كليه دانشجويان ،همسر و فرزنا ايشان (حاا ر  0فرزنا) ه تحت پوش ساير بيمه هاي درماني نيستنا مشمول طرح بيمه دؤامات
درماني دانشجويي تحت عنوان ساير اقشار دواهنا بود.
 -2مات بهره مناي از دامات بيمه درماني در طول قرارداد از هنگام تسلي ليست اسمي دانشجويان توسط دانشگاه تا زمؤان فراغؤت،
ترك يا انصراف از تحصي دواها بود.
 -3معاونتهاي دانشجويي و فرهنگي هر دانشگاه /دانشكاه /آموزشكاه موظفنا به نحو مقتضي امكؤان بهؤرهمنؤاي از مزايؤاي بيمؤه
دامات درماني دانشجويي را به اطالع ليه دانشجويان آن مؤسسه برساننا و تمهياات الزم جهت ربت نام ،تكمي پرسشنامه و سؤاير
فرمهاي مربوط را در ابتااي هر نيمسال تحصيلي فراه آورنا.
 -4بيمه گزار موظف ميباشا ليست اسمي ليه دانشجويان ورودي را در ابتااي هر نيمسال تحصيلي پس از ربت نام دانشؤجويان بؤه
مؤسسه بيمهگر تحوي نماينا.
تبصره  -1دانشجوياني ه تحت پوش بيمه والاين مي باشنا در هنگام ربت نام موظف به ارائه تصوير دفترچؤه بيمؤه درمؤاني دؤود
ميباشنا.
 -5دانشجويان نيمسال دوم تحصيلي (ورودي بهمن ماه) ه از ابتااي ورود به دانشگاه به هر دلي در ليست اسمي از طؤرف دانشؤگاه
معرفي نشاه انا فقط در طول اين نيمسال مجاز به ربت نام ومعرفي از سوي دانشگاه بوده و از نيمسال بعا به هؤيچ عنؤوان مجؤاز بؤه
ربت نام درليست بيمه دامات درماني نميباشنا .الزم به توضيح است مات زمان ادتصؤات داده شؤاه بؤه ايؤن گؤروه ازدانشؤجويان
(ورودي بهمن ماه) قاب تعمي به دانشجويان ورودي مهرماه نخواها بود .بايهي است صناوق رفاه متعها مي گردد تمهيااتي را جهت
معرفي و ربت نام ليه دانشجويان فاقا هرگونه پوش بيمه از نيمسال اول (مهر ماه سال جاري) به بيمهگر اتخاذ نمايا.
تبصره  :2بيمهگزار ميتوانا براي دانشجويان ورودي نيمسال دوم تحصيلي (بهمن مؤاه) حؤاا ر در دو نوبؤت ديگؤر بؤه جؤز ابتؤااي
قرارداد ،نسبت به معرفي دانشجويان فاقا هرگونه پوش بيمه اقاام نمايا .استفاده ازدامات بيمه درمؤاني و ميؤزان حؤق بيمؤه سؤرانه
دانشجوياني ه پس از عقا قرارداد و در طول قرارداد ،معرفي وتحت پوش قراردواهنا گرفت از تاريخ عقا قرارداد دواها بود.
 -6ادارات بيمه دامات درماني استانها ميتواننا نسبت به انعقاد قرارداد بيمه دامات درماني بؤا بيمؤهگؤزار براسؤاس ليسؤت هؤر
نيمسال (به است ناي دانشجوياني ه با ارائه ماارك تحت پوش بيمه درماني ميباشنا) اقاام نماينا.
 -3دانشجوياني ه در سن  15سالگي از تحت پوش بيمه والاين دارج ميگردنا با ارائه ماارك م بته مجاز به ربؤت نؤام در ليسؤت
دانشجويان متقاضي بيمه دامات درماني ميباشنا.
 -3ادارات بيمه دامات درماني استانها موظفنا در هنگام دريافت ماارك جهت صاور دفاتر بيمه نسؤبت بؤه نتؤرل سؤال ورود
دانشجو و تطبيق با ليست ارائه شاه اقاام الزم را معمول نماينا.
 -9حق سرانه بيمه دامات درماني براي دانشجويان و افراد تحت تكف آنها در هر سال براساس نرخ مصو هيﺄت محترم وزيران در
همان سال ميباشا.
تبصره  :3براي دانشجويان نيمسال اول تحصيلي و اعتبار دفاتر از ابتااي مهرماه لغايت پايان شهريور ماه سال بعا و حق بيمؤه امؤ
دريافتي براساس نرخ حق بيمه سرانه مصو هيﺄت وزيران در ابتااي عقا قرارداد ميباشا .بؤايهي اسؤت درصؤورتيكه  %53سؤه
دانشجويان نيمسال اول هر سال تا پايان اسفنا ماه همان سال از طرف مؤسسه بيمهگزار پردادت نگردد مشؤمول افؤزاي نؤرخ حؤق
بيمه سال بعا دواها شا.
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تبصره  :4براي دانشجويان نيمسال دوم تحصيلي حق بيمه دريافتي و اعتبار دفاتر از ابتااي فروردين ماه لغايت پايان اسفناماه همؤان
سال به مات يكسال و نرخ حق سرانه براساس نرخ حق سرانه مصو هيﺄت محترم وزيران در همان سال دواها بؤود .بؤايهي اسؤت
حق بيمه دانشجويان نيمسال دوم براساس نرخ مصو در سال اجراي قرارداد ميباشا و در صورت تﺄدير در اعالم حق بيمؤه ازطؤرف
هيﺄت محترم وزيران %53حق بيمه بر اساس نرخ سال قب دريافت و بعا از اعالم نرخ جايا ،مابه التفاوت همراه با %53باقيماناه حؤق
بيمه بر اساس مفاد قرارداد دريافت ميگردد.
 -11ليه هزينههاي بستري و سرپايي دانشجويان بيمه شاه براساس تعرفههاي موجود و مصو و ضوابط سازمان از ابتااي قؤرارداد
در تعها سازمان قرار دواها داشت.
تبصره :5هزينه هاي درماني فقط با ارائه دفترچه بيمه در تعها سازمان دواها بود.
 -11بيمه گزار پس از ربت نام دانشجويان در ابتااي هر نيمسال تحصيلي ،بر مبناي قرارداد تنظيمي نسبت به ارائه مؤاارك بؤه ادارات
بيمه دامات درماني استانها حسب ضوابط و واريز حق بيمه يك سال دانشجويان به حسا بانكي براسؤاس مفؤاد قؤرارداد اقؤاام
دواها نمود.
تبصره  :6دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مستقر در شهرهاي هر استان ميتواننا قرارداد بيمه درماني دانشجويان را با هماهنگي
اداره بيمه دامات درماني شهرستان مربوطه تنظي و به تﺄييا و امضا ماير بيمه دامات درماني استان برساننا.
حق بيمه دود اقؤاام مؤي-
تبصره  :3دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مي تواننا براي دانشجوياني ه رأساً نسبت به پردادت
نماينا ،مستقيماً با بيمه قرداد منعقا نماينا.
 -12ادارات بيمه دامات درماني استانها موظفنا پس از دريافت ماارك و في واريز حق بيمه ( %53حق بيمه سؤه مؤسسؤات
آموزش عالي) و هزينه صاور دفترچه دانشجويان نسبت به صاور و تحوي دفترچه بيمه دامات درماني حؤاا ر ظؤرف مؤات  93روز
اقاام نماينا %53 .مابقي حق بيمه دانشجويان متقاضي استفاده از وام بيمه بطور يكجؤا پؤس از ارسؤال فهرسؤت دانشؤجويان ،توسؤط
صناوق (حاا ر ظرف سهماه از شروع قرارداد) در وجه سازمان بيمه دامات درماني پردادت دواها شا.
 -13درصورتي ه از تاريخ معرفي متقاضيان و قب از صاور دفترچه ،هر يك از بيمهشاگان نياز به دؤامات درمؤاني بسؤتري داشؤته
باشنا با معرفي نامه ادارات بيمه دامات درماني استانها يا ادارات بيمه دامات درماني شهرستانها نسبت به رف مشؤك ايشؤان
اقاام دواها شا.
 -14مالك تسويه حسا في مابين ادارات بيمه دامات درماني استانها با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تحويؤ و ابطؤال
دفاتر بيمه صادر شاه دانشجويان و آمار اعالم شاه از سوي بيمهگر و پردادت حق سرانه بيمه شاگان نيز بر اساس آمار دفاتر صادره از
سوي بيمهگر ،ميباشا.
اين تفاهمنامه در  14بند و  3تبصره مورد تنظيم قرار گرفته و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري و ادارات كل بيمه خدمات درماني سازمان بيمه خدمات درماني در استانها موظف به رعايت كامل مفاد آن
مي باشند.

دكتر جمشيد شايانفر

دكتر مرتضي زرينه زاد

سرپرست اداره كل بيمه گري و درآمد

رئيس صندوق رفاه دانشجويان
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
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تفاهم نامه استفاده از بيمه خدمات درماني ويژه دانشجويان (پرداخت كننده شهريه)،
مؤسسات ليرانتفاعي-ليردولتي،علمي-كاربردي و پيام نور
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
درسال 1333
اين تفاه نامه في مابين صناوق رفاه دانشجويان وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به نمايناگي آقاي د ترمرتضي زرينه زاد و سازمان
بيمه دامات درماني به نمايناگي آقاي د تر جمشيا شايانفر در دصوت بيمه درمان دانشجويان و دانواده تحت تكفؤ آنهؤا در سؤال
 9088با مفاد ذي تنظي مي گردد:
 -1براساس آييننامه اجرايي بنا  5ماده  90قانون بيمه همگاني دامات درماني شور مصو جلسه مورخ  84/3/5هيﺄت وزيران كليه
دانشجويان ،همسر و فرزنا ايشان(حاا ر  0فرزنا) ه تحت پوش ساير بيمه هاي درمؤاني نيسؤتنا مشؤمول طؤرح بيمؤه دؤامات
درماني دانشجويي تحت عنوان ساير اقشار دواهنا بود.
 -1مات بهرهمناي از دامات بيمه درماني در طول قرارداد از هنگام تسلي ليست اسمي دانشجويان توسط بيمه گزار تا زمان فراغؤت،
ترك يا انصراف از تحصي دواها بود.
 -3معاونتهاي دانشجويي و فرهنگي مؤسسات غيرانتفاعي -غيردولتي ،علمي اربردي و پيام نور ه دراين تفاه نامه براي ادتصار«-
بيمه گزار» نامياه مي شونا ،موظفنا به نحو مقتضي امكان بهرهمناي از مزاياي بيمه دامات درمؤاني دانشؤجويي را بؤه اطؤالع ليؤه
دانشجويان آن مؤسسه برساننا و تمهياات الزم جهت ربت نام ،تكمي پرسشنامه و ساير فرمهؤاي مربؤوط را در ابتؤااي هؤر نيمسؤال
تحصيلي فراه آورنا.
 -4بيمه گاار موظف مي باشا ليست اسمي دانشجويان ورودي را در ابتااي هر نيمسال تحصؤيلي پؤس از ربؤت نؤام دانشؤجويان بؤه
مؤسسه بيمه گر تحوي نمايا.
تبصره :1دانشجوياني ه تحت پوش بيمه والاين مي باشنا در هنگام ربت نام موظف به ارائؤه تصؤوير دفترچؤه بيمؤه درمؤاني مؤي
باشنا.
 -5دانشجويان نيمسال دوم تحصيلي(ورودي بهمنماه) ه از ابتااي ورود به دانشگاه به هر دلي در ليست اسؤمي از طؤرف دانشؤگاه
معرفي نشاهانا فقط در طول اين نيمسال مجاز به ربت نام و معرفي از سوي دانشگاه بوده و از نيمسال بعا به هؤيچ عنؤوان مجؤاز بؤه
ربت نام درليست بيمه دامات درماني نميباشنا .الزم به توضيح است مات زمان ادتصؤات داده شؤاه بؤه ايؤن گؤروه ازدانشؤجويان
(ورودي بهمن ماه) قاب تعمي به دانشجويان ورودي مهرماه نخواها بود .بايهي است صناوق رفاه متعها ميگردد تمهيااتي را جهت
معرفي وربت نام ليه دانشجويان فاقا هرگونه پوش بيمه از نيمسال اول (مهر ماه سال جاري) به بيمهگر اتخاذ نمايا.
تبصره  :2بيمهگزار ميتوانا براي دانشجويان ورودي نيمسال دوم تحصيلي (بهمن ماه) حاا ر دردو نوبت ديگر به جز ابتااي قرارداد،
نسبت به معرفي دانشجويان فاقا هرگونه پوش بيمه اقاام نمايا.استفاده ازدامات بيمه درماني وميزان حق بيمه سؤرانه دانشؤجوياني
ه پس از عقا قرارداد و در طول قرارداد ،معرفي وتحت پوش قراردواهنا گرفت ازتاريخ عقا قرارداد دواها بود.
 -6ادارات بيمه دامات درماني استانها مي تواننا نسبت به انعقاد قؤرارداد بيمؤه دؤامات درمؤاني بؤا بيمؤه گؤزار براسؤاس تعؤااد
دانشجويان هر نيمسال (به است ناي دانشجوياني ه با ارائه ماارك تحت پوش بيمه درماني مي باشنا) اقاام نماينا.
 -3دانشجوياني ه در سن  15سالگي از تحت پوش بيمه والاين دارج ميگردنا با ارائه ماارك م بته مجاز به ربؤت نؤام در ليسؤت
دانشجويان متقاضي بيمه دامات درماني ميباشنا.
 -3ادارات بيمه دامات درماني استانها موظف ميباشنا در هنگام دريافت ماارك جهت صاور دفاتر بيمه نسبت به نترل سؤال
ورود دانشجو و تطبيق با ليست ارائه شاه اقاام نماينا.
 -9حق سرانه بيمه دامات درماني براي دانشجويان و افراد تحت تكف آنها در هر سال براساس نرخ مصو هيﺄت محتؤرم وزيؤران
در همان سال مي باشا.
تبصره :3براي دانشجويان نيمسال اول تحصيلي ،اعتبار دفاتر از ابتااي مهرماه لغايت پايان شهريورماه سؤال بعؤا و حؤق بيمؤه امؤ
دريافتي براساس نرخ حق بيمه سرانه مصو هيﺄت وزيران در ابتااي عقا قرارداد ميباشا ه نقااً و يكجا دريافت ميگردد.
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تبصره :4براي دانشجويان نيمسال دوم تحصيلي ،اعتبار دفاتر از ابتااي فروردينماه لغايت پايان اسفناماه همان سؤال بؤه مؤات يؤك
سال و نرخ حق سرانه براساس نرخ حق سرانه مصو هيﺄت محترم وزيران در همان سال دواها بؤود .بؤايهي اسؤت حؤق
بيمه دانشجويان نيمسال دوم براساس نرخ مصو در سال اجراي قرارداد ميباشا و در صورت تﺄديؤر در اعؤالم حؤق بيمؤه
ازطرف هيﺄت محترم وزيران %933حق بيمه بر اساس نرخ سال قب دريافت و بعا از اعالم نرخ جايؤا ،مابؤهالتفؤاوت حؤق
بيمه بر اساس مفاد قرارداد دريافت ميگردد.
 -11ليه هزينههاي بستري و سرپايي دانشجويان براساس تعرفههاي موجود و مصو و ضوابط سازمان از ابتؤااي قؤرارداد در تعهؤا
سازمان قرار دواها داشت.
تبصره :5هزينههاي درماني فقط با ارائه دفترچه بيمه در تعها سازمان دواها بود.
 -11بيمهگزار پس از ربت نام از دانشجويان در ابتااي هر نيمسال تحصيلي ،بر مبناي قرارداد تنظيمي نسبت به ارائه ماارك به ادارات
بيمه دامات درماني استانها حسب اعالم آن ادارات و واريز حق بيمه يك سال دانشجويان به حسؤا بؤانكي براسؤاس مفؤاد
منارج در قرارداد اقاام مينمايا.
تبصره :6ادارات بيمهگزار مستقر در شهرهاي هر استان ميتواننا قرارداد بيمه درماني دانشجويان را با هماهنگي اداره بيمؤه دؤامات
درماني شهرستان مربوطه تنظي و از طريق آن اداره به تﺄييا و امضا ماير بيمه دامات درماني استان برساننا.
 -12ادارات بيمه دامات درماني استانها موظفنا پس از دريافت ماارك و في واريز حق بيمه سؤرانه و هزينؤه صؤاور دفترچؤه
دانشجويان نسبت به صاور و تحوي دفترچه بيمه دامات درماني حاا ر ظرف مات  93روز اقاام نماينا.
 -13درصورتي ه از تاريخ معرفي متقاضيان و قب از صاور دفترچه ،هر يك از بيمه شاگان نياز به دامات درمؤاني بسؤتري داشؤته
باشنا با معرفينامه ادارت بيمه دامات درماني استانها يا ادارات بيمه دامات درماني شهرستانها نسبت به رفؤ مشؤك ايشؤان
اقاام دواها شا.
 -14مالك تسويه حسا في مابين ادارات بيمه دامات درماني استانها با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تحويؤ و ابطؤال
دفاتر بيمه صادر شاه دانشجويان و آمار اعالم شاه از سوي بيمهگر ميباشا.

اين تفاهم نامه در  14بند و  6تبصره و  3نسخه مورد تنظيم قرار گرفته و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و ادارات كل بيمه خدمات درماني سازمان بيمه خدمات درماني در استانها موظف به رعايت
كامل مفاد آن مي باشند.

دكتر جمشيد شايانفر

دكتر مرتضي زرينه زاد

سرپرست اداره كل بيمه گري و درآمد

رئيس صندوق رفاه دانشجويان
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
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«دستورالعمل اجرايي بيمه خدمات درماني»
براساس آييننامه اجرايي بنا  5ماده  90قانون بيمه همگاني دامات درماني شور و به منظور اجراي توافقنامه امضا شاه بين
صناوق رفاه دانشجويان و سازمان بيمه دامات درماني ،اين دستورالعم تنظي گردياه است.
 -1حق سرانه بيمه دامات درماني هر دانشجو و يا افراد تحت تكف وي در هر سال براساس نرخ همان سال ميباشا ه نيمي از آن
توسط دانشگاه مح تحصي دانشجو و ني ديگر توسط دانشجويان پردادت ميگردد .دانشجويان ميتواننا به منظور پردادت سه
حق بيمه دود و دانواده تحت تكفلشان از وام صناوق رفاه دانشجويان استفاده نماينا.
 -2تاريخ شروع قرارداد دانشجويان نيمسال اول تحصيلي ،از ابتااي مهر تا پايان شهريور سال بعا ميباشا و حق بيمه ساليانه آنان
برمبناي حق بيمه مصو همان سال در هنگام ربت نام دانشجو تا پايان يك سال محاسبه و پردادت دواها شا و مشمول افزاي
حق بيمه سالي آتي نخواها بود .تاريخ شروع قرارداد براي دانشجويان نيمسال دوم سال تحصيلي از ابتااي فروردين ماه تا پايان اسفنا
ماه همان سال دواها بود.
 -3الزم است پس از تﺄمين اعتبار مربوط ،دانشگاه نسبت به عقا قرارداد با اداره بيمه دامات درماني استان مح استقرار (پيوست
شماره  )95اقاام نمايا.
 -4امور دانشجويي هر دانشگاه در ابتااي هر نيمسال تحصيلي ميتوانا نسبت به ربت نام و معرفي دانشجويان متقاضي استفاده از
دامات بيمه درماني اقاام نا .دانشجويان ميبايا در هنگام ربت نام «فرم اطالعات خانوار سازمان بيمه خدمات درماني» را
تكمي و تحوي نماينا.
 -5دانشجوياني ه واجا شرايط استفاده از تسهيالت اعطايي از سوي صناوق رفاه دانشجويان بوده و ماي به بهرهمناي از وام بيمه
دانشجويي ميباشنا ،ميبايا در هنگام ربت نام ،برگ دردواست وام بيمه درماني (پيوست شماره  )1را تكمي و تسلي امور دانشجويي
مح تحصي نماينا .بازپردادت اين باهي مشابه ساير باهيهاي دانشجويان به صناوق رفاه دانشجويان ميباشا.
تبصره  -1افراد تحت تكف دانشجويان (همسر و حاا ر سه فرزنا) نيز واجا شرايط استفاده از اين مزايا ميباشنا.
تبصره -2دانشجويان زن ه به علت شهادت ،فوت ،از ارافتادگي همسر يا متار ه ،فرزناانشان را تحت تكف دارنا با ارائه اسناد و
ماارك قانوني ميتواننا از وام بيمه درماني بابت فرزناانشان بهرهمنا گردنا.
 -6دانشگاه موظف است براساس دردواستهاي دانشجويان متقاضي استفاده از وام بيمه درماني متقاضيان را از طريق سيست جام
به صناوق منتق و في واريز سه دانشگاه و قرارداد منعقاه با اداره بيمه دامات درماني را جهت اقاام الزم در اسرع وقت به
صناوق رفاه دانشجويان ارسال نمايا.
ميتواننا
 -3دانشجويان شاغ  ،بورسيه و يا ساير دانشجوياني ه واجا شرايط بهرهمناي از وام بيمه درماني صناوق نميباشنا
به منظور استفاده از تسهيالت بيمه ،حق بيمه ساالنه دود را نقااً پردادت نموده و از مزاياي قرارداد منعقاه بهرهمنا گردنا .دانشگاهها
و مؤسسات آموزش عالي موظفنا فهرست اسامي اينگونه دانشجويان را مستقيماً به اداره بيمه دامات درماني استان يا شهرستان
ارسال و نسبت به عقا قرارداد ،اقاام و از ارسال فهرست به صناوق رفاه دانشجويان دودداري نماينا.
 -3دانشگاه پس از ربت نام در هر نوبت الزم است فرمهاي تكمي شاه اطالعات دانوار مربوط را به همراه فهرست اسامي
دان شجويان ،في واريز سه حق بيمه دانشگاه و في سه حق بيمه دانشجوياني ه واجا شرايط وام نيستنا را تسلي اداره
دامات درماني طرف قرارداد نموده و تقاضاي صاور دفترچه بيمه نمايا.
تبصره -هزينه صاور دفترچه طبق تعرفه اعالم شاه ميبايا توسط دانشجو پردادت گردد.
 -9با توجه به توافق بعم آماه و مفاد قرارداد ،دفترچه هاي صادره داراي مهلت اعتبار دواها بود و دانشجويان پس از پايان
تحصيالت ميتواننا تا پايان اعتبار دفترچه ،آن را نزد دود نگهااري نماينا و با واريز مستقي حق بيمه دود از تسهيالت بيمه دامات
درماني بهرهمنا شونا.
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اين دستورالعمل در  9بند و  3تبصره در تاريخ  33/5/21به تصويب رئيس صندوق رفاه دانشجويان رسيده و از ابتداي سال
تحصيلي  1333-33قابل اجراست.
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دستورالعمل پرداخت وام ضروري دانشجويان شبانه
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
مقدمه

جهت رشا استعاادها و مك به وض تحصيلي و رف بخشي از مشكالت مالي دانشجويان با استعااد شاغ به تحصي در دوره شبانه
شؤور و بؤا
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،صناوق رفاه دانشجويان با استفاده از تسهيالت مصو در تبصره  0قانون بودجه
استناد به مصوبه جلسه مورخ  88/4/0هيﺄت امنا صناوق رفاه با شرايط ذي وام ضروري به حاا ر  %03دانشؤجويان پردادؤت مؤي-
نمايا .در اين دستورالعم براي جلوگيري از تكرار به صناوق رفاه دانشجويان «صناوق» و به مرا ز آموزش عالي «مر ز» و بؤه سيسؤت
جام اتوماسيون اداري صناوق رفاه دانشجويان «سيست جام » اطالق ميشود.
الف -شرايط عمومي متقاضيان


3
4
5

اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي شور.
دارا بودن صالحيت ادالقي و رعايت شئون دانشجويي.
 دارا بودن اولويت نياز مالي به تﺄييا دانشگاه. ربت نام در حااق  91واحا در زمان دردواست وام. -دارا بودن معال حااق  91در زمان دردواست وام.

تبصره -درخواست وام از دومين نيمسال شروع به تحصيل هر دانشجو ،قابل بررسي ميباشد.

 - 6سپردن تعها محضري (هماننا دانشجويان روزانه استفاده نناه از تسهيالت اعطايي صناوق).
ب -مبلغ وام و شرايط پرداخت آن

 -1حاا ر وام ضروري قاب پردادت در هر نوبت  9.133.333ريال مي باشا.
 - 2پردادت وام ضروري به هر يك از دانشجويان در طول تحصي (يك مقط تحصيلي) حاا ر  4نوبت ميباشا.
 -3به حاا ر  %03دانشجويان در هر سال تحصيلي وام ضروري تعلق ميگيرد.
 -4وام ضروري به دانشجوياني ه در نتيجه روياادهاي ذي با مشك مالي مواجه شاهانا حاا ر تا  3ماه پس از وقوع
رويااد با ارائه ماارك مستنا پردادت ميشود:
 -1-4پردادت شهريه.
 -2-4وقوع حوادث طبيعي ( زلزله -سي -دشكسالي و .) ...
 -3-4آت سوزي.
 -4-4تصادف.
 -5-4فوت يكي از بستگان درجه يك.
 -6-4بيماري.
 -3-4دريا عينك طبي.
 -3-4پي پردادت مسكن استيجاري.
 -9-4هزينه پاياننامه تحصيلي.
 -11-4هزينه دريا لوازم مك آموزشي.
 -5متقاضيان وام ضروري ميبايست برگ دردواست مخصوت وام ضروري را تكمي نموده (پيوست شؤماره  )4/3و بؤه مسؤئول
امور دانشجويي دوره شبانه دود تحوي نماينا .مر ز موظف است بعا از دريافت برگ مربوط ،جاول امتيازبناي وام را تكمي و پس از
تﺄ ييا معاون دانشجويي و فرهنگي و تصويب رئيس دانشگاه يؤا مقؤام مجؤاز از طؤرف ايشؤان در پرونؤاه آنؤان نگهؤااري و اطالعؤات
متقاضيان را از طريق سيست جام به صناوق ارسال نمايا.
 -6ميزان وام پردادتي به هيچ عنوان بي از مبلغ مورد تقاضاي دانشجو بر اساس ماارك و اسناد ارائه شاه نخواها بود.
 -3ميزان وام ضروري بر مبناي هر امتياز معادل ده هزار ريال محاسبه مي گردد (به شرح جاول پيوست شماره.)4/9
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دردواست نمايا.
تبصره -معاون دانشجويي و فرهنگي مر ز در صورت لزوم ميتوانا براي دانشجويان واجا شرايط ،سقف وام را
 -3بازپردادت وام توسط دانشجويان دوره شبانه به شرط فراغت از تحصي از طريق دفترچههاي بازپردادت اقساط به همؤان نحؤوي
ه مقررات براي دانشجويان روزانه تعيين نموده است ميباشا ،و در غير اينصورت پس از قط تحصي ( انصرافي ،ادراجؤي و  ) ...بؤه
طور يكجا به حسا صناوق واريز ميگردد.
 -9بايهي است صاور هرگونه گواهي موقت ،تﺄييايه تحصيلي و يا ارسال ريز نمرات توسط مر ؤز ،منؤوط بؤه تعيؤين تكليؤف بؤاهي
دانشجو از طريق دريافت دفترچه اقساط و يا تسويه حسا وام دريافتي ميباشا.
 -11مر ز مسئول حسن اجرا اين دستورالعم مي باشا.
اين دستورالعمل شامل دو بخش 16 ،ماده 11 ،بند و  2تبصره ،طبق بند سه مصوبه هشتمين جلسه هيﺄت امناص صندوق رفزاه
دانشجويان مورخ  33/4/3در تاريخ  33/4/23به تﺄييد كميته منتخب هيﺄت مذكور و در تزاريخهزاي  33/3/19و 39/5/26و
 31/3/31و  32/4/25به تﺄييد هيﺄت امناص رسيده است.
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دستورالعمل پرداخت و باز پرداخت وام به دانشجويان
مؤسسات آموزش عالي ليردولتي -ليرانتفاعي
مقدمه:

در اجراي بنا «د» ماده  53قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي شور ،بؤه منظؤور مؤك بؤه تﺄمؤين بخشؤي از
هزينههاي شهريه تحصيلي دانشجويان ايراني شاغ به تحصي در مؤسسات آموزش عالي غيردولتي-غيرانتفاعي وام شهريه با شرايط
ذي توسط صناوق رفاه دانشجويان پردادت ميشود:
ماده -1تعريف مؤسسه آموزش عالي ليردولتي -ليرانتفاعي

مؤسسه آموزش عالي غيردولتي -غيرانتفاعي به مؤسسهاي گفته مي شود ه با مجوز شؤوراي گسؤترش آمؤوزش عؤالي وزارت علؤوم،
تحقيقات و فناوري تﺄسيس شاه ه منبعا در اين دستورالعم «مؤسسه» نامياه مي شود.
تبصره -چنانچه مؤسسات آموزش عالي غيردولتي -غيرانتفاعي داراي مجوز شوراي گسترش آموزش عالي براي پؤذيرش دانشؤجوي
مجازي باشنا و اسامي دانشجويان مجازي آنها ازطريق سازمان سنج آمؤوزش شؤور بؤه عنؤوان پذيرفتؤه شؤاه اعؤالم گؤردد ،بؤه
دانشجويان دوره هاي الكترونيكي (مجازي) شهريه پردادت ميشود.
ماده-2شرايط عمومي وام گيرندگان:

 -9-1دارا بودن اولويت نياز مالي.
 -1-1عام استفاده از بورس تحصيلي ،مك و يا وام مؤسسات ديگر.
 -0-1سپردن سنا تعها محضري با ضامن معتبر در زمان دردواست وام.
ماده -3شرايط آموزشي

 -9-0ربت نام و ادذ حااق تعااد واحا مورد لزوم طبق مقررات آموزشي (به عنوان دانشجوي تمام وقت).
 براي دانشجويان نيمسال آدر نصف حااق واحا فايت مي نا.
1
 -1-0مات استفاده از وام طبق مقررات آموزشي جهت دورههاي ارداني و ارشناسي ناپيوسته و ارشناسؤي ارشؤا ناپيوسؤته
سال تحصيلي (چهار نيمسال) ودوره ارشناسي  4سال تحصيلي (هشت نيمسال) و دوره ارشناسي ارشا پيوسته و د تراي حرفؤهاي
 3سال تحصيلي (دوازده نيمسال) و دوره د تراي تخصصي غيربورسيه  4سال تحصيلي (هشت نيمسؤال) مؤي باشؤا .مؤات مؤذ ور از
زمان ربت نام دانشجو محاسبه شاه و درصورت عام بهرهمناي ،به هيچ عنوان تمايا نخواها گرديا.
ماده -4مبلغ وام شهريه

 -9-4دانشجويان دوره ارداني و ارشناسي ناپيوسته حاا ر 3.333.333ريال در سه نوبت و هر نوبت حاا ر 1.333.333ريال.
 -1-4دانشجويان دوره ارشناسي پيوسته حاا ر 91.333.333ريال در ش نوبت و هر نوبت حاا ر  1.333.333ريال.
 -0-4دانشجويان دوره ارشناسي ارشا ناپيوسته حاا ر  98.333.333ريال در سه نوبت و هر نوبت حاا ر 3.333.333ريال.
تبصره :مبلغ وام دانشجويان دوره ارشناسي ارشا پيوسته و د تراي حرفهاي ه طبق مصوبه شوراي عالي برنامهريؤزي وزارت علؤوم،
تحقيقات و فناوري دوره آنان ده نيمسال تحصيلي مي باشا حاا ر 03.333.333ريال در ده نوبت و هر نوبت حاا ر 0.333.333ريال
مي باشا.
 -4-4دانشجويان دوره د تراي تخصصي حاا ر  43.333.333ريال در چهار نوبت و هر نوبت حاا ر  93.333.333ريال.
تبصره -1ميزان وام شهريه از سقف شهريه مصو مؤسسه آموزش عالي تجاوز نخواها رد.
تبصره -2وام به حسابي ه مؤسسه اعالم مينمايا بابت تﺄمين بخشي از شهريه دانشجو واريز مؤيگؤردد .دانشؤجويان موظؤف بؤه
سپردن و الت تبي به صناوق به منظور واريز وام شهريه آنان به حسا مؤسسه هستنا.
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تبصره -3مبلغ وام دانشؤجويان ممتؤاز و نمونؤه مشؤمول آيؤين نامؤههؤاي تسؤهيالت آموزشؤي ويؤژه دانشؤجويان ممتؤاز مصؤو
 9088/99/95و انتخا دانشجوي نمونه شور مصو  9080/8/3وزير علوم ،تحقيقات و فناوري %53 ،بيشتر از مبلغ وام دانشؤجويان
عادي تعيين ميگردد .مرج تشخيص دانشجويان ممتاز ،دفتر هاايت استعاادهاي دردشان مؤسسه يا وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
و دانشجويان نمونه شور حوزه معاونت دانشجويي در وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ميباشا.
ماده -5نحوه پرداخت
پردادت وام با ارائه دردواست دانشجو در فرم مخصوت پس از تﺄييا مؤسسه از طريق طرح جام اتوماسيون اداري صناوق انجام مي
شود و ضرورت دارد مؤسسه برنامه ريزي و هماهنگي الزم با صناوق رفاه دانشجويان در اين زمينه بعم آورد.
ماده -6شرايط بازپرداخت
 -1-6دانشجويان بهرهمنا از وام از طريق دفترچه اقساط ،وام دريافتي را بازپردادت مينماينا.
 -2-6شروع اقساط براي دان آمودتگاني ه دامت نظام وظيفه دود را به پايان رساناه يؤا معؤاف گرديؤاهانؤا 1 ،مؤاه و مشؤمولين
دامت نظام وظيفه  1ماه پس از پايان دامت از تاريخ فراغت از تحصي ميباشا.
 -3-6مبلغ اقساط ماهانه معادل  %1باهي دان آمودتگان ميباشا.
 -4-6بازپردادت اقساط به حسا درآما ادتصاصي صناوق رفاه دانشجويان واريز مي شود.
 -6-5مؤسسه موظف است پس از صاور دفترچه اقساط دان آمودتگان نسبت به ارائه گواهي موقت اقاام نماينا.
 -6-6بهرهمناان از مزاياي صناوق رفاه دانشجويان چنانچه در داد شور و يا با استفاده از بورس تحصيلي قصا ادامؤه تحصؤي در
دارج از شور در مقاط باالتر را داشته ب اشنا درصورتي ه پس از فراغت از تحصي در مقط قبلي ،نسبت به بازپردادؤت قسؤمتي از
ديون دود طبق مقررات اقاام نموده باشنا ،ميتواننا با سپردن تعها ،بازپردادت بقيه باهي دود را بؤه بعؤا از اتمؤام مقطؤ تحصؤيلي
جايا مو ول نماينا.
 -3-6مؤسسه موظف است تا تسويه حسا ام دان آمودتگان بهرهمنؤا از وام صؤناوق رفؤاه دانشؤجويان ،از تحويؤ دانشؤنامه
تحصيلي دودداري نمايا.

اين دستورالعمل در  6ماده و  16بند و  4تبصره در تاريخ هزاي  34/3/31و  35/2/14و  33/3/9بزه تصزويب هيﺄت امنزاص
صندوق رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا است.
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«دستورالعمل نحوه پرداخت و بازپرداخت وام به دانشجويان پرداخت كننده شهريه»
شور مبني بر پردادت وام به دانشجويان نوبت دوم،آئين نامه زير

با توجه به ايجاد تسهيالت بانكي موضوع تبصره  0قانون بودجه
تاوين ميگردد.
ماده -1تعريف دانشجوي پرداخت كننده شهريه

دانشجويان نوبت دوم ،نيمه حضوري ،پيام نور ،علمي -اربردي و غيردولتي-غيرانتفاعي به دانشجوياني گفته مي شؤود ؤه از طريؤق
آزمون سراسري سازمان سنج آموزش شور يا دورههاي رسمي دانشگاههاي جام علمي -اربردي و پيام نور ه منتهي به دريافت
مارك تحصيلي مورد تﺄييا وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري مي گردد ،در ليه مقؤاط تحصؤيلي از سؤال تحصؤيلي  9081-80بؤا
عنوان مذ ور پذيرفته شاهانا.
تبصره -چنانچه مؤسسات آموزش عالي داراي مجوز شوراي گسترش آموزش عالي براي پذيرش دانشجوي مجؤازي باشؤنا و اسؤامي
دانشجويان مجازي آنها ازطريق سازمان سنج آموزش شور بؤه عنؤ وان پذيرفتؤه شؤاه اعؤالم گؤردد ،بؤه دانشؤجويان دوره هؤاي
الكترونيكي (مجازي) آنها شهريه پردادت مي شود.
ماده -2شرايط عمومي وام گيرندگان

 -1-2عام استفاده از بورس ،مك يا وام مؤسسات ديگر.
 -2-2دارا بودن اولويت نياز مالي.
 -3-2سپردن تعها محضري با ضامن معتبر قب از دريافت وام.
ماده-3شرايط آموزشي

 -1-3ربت نام در حااق تعااد واحاهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي (به عنوان دانشجوي تمام وقت).
 -2-3دانشجو در سنوات مجاز تحصي مي توانا دردواست وام نمايا.
 -3-3دانشجوياني ه داراي شرايط دات يا از دانواده اي ارگران ميباشنا و مشك آنها مورد تﺄييا رياسؤت يؤا معؤاون دانشؤجويي و
فرهنگي دانشگاه باشا ميتواننا يك يا دو نيمسال بيشتر از سنوات مجاز تحصي از وام شهريه بهرهمنا گردنا.
ماده -4مبلغ وام
 -1-4دانشجويان دوره ارداني و ارشناسي ناپيوسته مبلغ  3.333.333ريال در چهار نوبت هر نوبت حاا ر مبلغ  9.533.333ريال.
 -2-4دانشجويان دوره ارشناسي پيوسته حاا ر مبلغ  91.333.333ريال در هشت نوبت هر نوبت حاا ر مبلغ  9.533.333ريال.
 -3-4دانشجويان دوره ارشناسي ارشا ناپيوسته حاا رمبلغ  43.333.333ريال چهار نوبؤت هؤر نوبؤت حؤاا ر مبلؤغ 93.333.333
ريال.
 -4-4دانشجويان دوره د تري تخصصي ناپيوسته حاا ر مبلغ  913.333.333ريال هشت نوبت هر نوبت حاا ر مبلغ 95.333.333
ريال.
 -5-4دانشجويان دوره د تراي حرفهاي و ارشناسي ارشا پيوسته حاا ر مبلغ  43.333.333ريال در ده نوبت هر نوبت حاا ر مبلغ
 4.333.333ريال.
تبصره -1وام به حسابي ه آموزش دانشگاه اعالم مي نمايا بابت شهريه دانشجو واريز ميگردد.
تبصره -2نرخ وام دانشجويان ممتاز و نمونه شور %53بيشتر از نرخ وام دانشجويان عادي تعيين ميگردد.
ماده -5نحوه بازپرداخت

 -1-5تاريخ سررسيا اقساط نه ماه پس از فراغت از تحصي ميباشا.
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 -2-5تعااد اقساط در دورههاي ارداني و ارشناسي ناپيوسته حاا ر  03ماه و دوره ارشناسي حاا ر 33ماه و دورههاي ارشناسي
ارشا پيوسته ،ناپيوسته و د تراي تخصصي حاا ر 81ماه ميباشا.
 -3-5تار ين تحصي اع از ادراجي ،انصرافي و ترك تحصي ملزم به بازپردادت يكجاي باهي دود ميباشنا.
تبصره :در صورت تشخيص دانشگاه مبني بر عام بضاعت مالي ،وام شهريه تار ين تحصي (اي ارگران ،دانواده هاي تحت پوش
ميته امااد امام دميني (ره) و سازمان بهزيستي و دانشجويان داراي شرايط دات به تشخيص معاونت دانشگاه) حااق يكساله و
حاا ر تا سه سال تا ظرفيت حاا ر  %93دان آمودتگان هر دانشگاه قاب تقسيط دواها بود.
 -4-5مات دامت نظام وظيفه به زمان منارج در بنا  9-5اضافه ميگردد.
 -5-5مبلغ ارمزد وام شهريه در پايان تحصي  ،ترك تحصي  ،ادراج و انصراف از تحصي به صورت اقسؤاط از دانؤ آمودتؤه ادؤذ
ميشود.
 -6-5تحوي ريز نمرات و ماارك به دانشجوي استفاده ننؤاه از ايؤن تسؤهيالت منؤوط بؤه ارائؤه تسؤويه حسؤا از صؤناوق رفؤاه
دانشجويان دواها بود.
 -3-5ارمزد دريافتي از دانشجويان ساليانه چهار درصا بوده و بصورت زير محاسبه مي شود.
الف -ارمزد طول دوره دريافت وام تا زمان شروع بازپردادت بصورت روزشمار محاسبه مي شود:
 × 4وام شهريه × (تعااد روزهاي مورد استفاده از وام طي نوبتهاي وام) = ارمزد طول تحصي
035
933


تبصره :با توجه به نيمسال پرداخت وام ،شروع محاسزبه روزشزمار كزارماد بزراي نيمسزال اول ( /3/1اول مهرمزاه) و
نيمسال دوم ( /11/15پانادهم بهمن ماه) ميباشد.

 -3-5چنانچه بعا از واريز وام شهريه به حسا دانشگاه ،بالفاصله وضعيت تحصيلي دانشجو به انصرافي ،ادراجي يا فؤارغ التحصؤيلي
تغيير يابا دانشگاه ملزم به برگشت وامهاي شهريه به حسا صناوق رفاه دانشجويان دواها بؤود و دانشؤجو نيؤز بايؤا ؤارمزد وام را
پردادت نمايا.
 -9-5صناوق ميتوانا از مح مناب عمومي دود اص و ارمزد تسهيالت بانكي دريؤافتي دانشؤجويان و افؤراد موضؤوع مؤاده ()95
اساسنامه صناوق رفاه دانشجويان را ه از تسهيالت بانكي بهرهمنا بودهانا را تﺄمين نمايا.

اين آئين نامه در  5ماده و  21بند و 4تبصره (در تاريخهزاي  33/11/19و  35/2/14و  36/11/22و  )33/3/9بزه تصزويب
هيﺄت امنا صندوق رفاه دانشجويان رسيدهاست و از تاريخ تصويب قابل اجرا بوده و كليه دستورالعملهاي قبلي مغاير با ايزن
دستورالعمل مي باشد ،لغو ميگردد.

42

«آيين نامه استفاده از تسهيالت دانشجويي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در قبال انجام خدمات»
مقدمه

بمنظور بهرهگيري پارهوقت از توانمنايهاي دانشجويان در پيشبرد امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ه از اين به بعا در اين
آييننامه مؤسسه نامياه ميشونا ،مقررات ذي تاوين و جهت اجرا ابالغ ميگردد.
ماده -1اهداف

 -1-1بهرهگيري از توانمنايهاي دانشجويان در پيشبرد امور آموزشي ،پژوهشي ،ورزشي ،فرهنگي ،فوق برنامه ،اداري ،داماتي و
رفاهي مؤسسه.
 -2-1ايجاد بستر مناسب جهت مشار ت بيشتر دانشجويان در فعاليتهاي فوق الذ ر.
 -3-1ايجاد زمينههاي سب تجربه براي دانشجويان.
 -4-1مك به دانشجويان به منظور تﺄمين بخشي از مخارج تحصيلي آنان.
ماده -2شرايط الزم براي استفاده از تسهيالت دانشجويي دانشجويان

 -1-2گذرانان حااق يك نيمسال تحصيلي در مقط ارداني 03 ،واحا درسي يا يك سال تحصيلي در دوره ارشناسي و د تراي
حرفهاي و حااق يك نيمسال تحصيلي در دوره ارشناسي ارشا و دوره د تراي تخصصي از همان نيمسال اول و مشروط نبودن در
هنگام تقاضاي استفاده از تسهيالت اين آييننامه.
تبصره :براي دانشجويان دوره ارشناسي ارشا چنانچه در دوره ارشناسي دان آمودته در همان دانشگاه باشا ،گذرانان يك نيمسال
تحصيلي الزامي نميباشا.
 -2-2اعالم نياز واحاهاي مختلف مؤسسه به نيروي انساني با توجه به شرح وظايف محوله.
 -3-2تشخيص واحا بكارگيرناه مبني بر ارآيي دانشجو براي اجراي وظايف محوله.
 -4-2داشتن صالحيتهاي عمومي به تشخيص معاونت دانشجويي و فرهنگي مؤسسه.
 -5-2نااشتن درآما افي براي تﺄمين هزينههاي زناگي به تﺄييا معاونت دانشجويي و فرهنگي مؤسسه.
تبصره :دانشجويان نمونه ،ممتاز و متﺄه از اولويت بردوردار ميباشنا.
ماده -3معاونت دانشجويي و فرهنگي هر مؤسسه مسئول توزيع و نظارت بر انجام تسهيالت ماهانه دانشجويان بوده و
وظايف ذيل را عهدهدار ميباشند:

 -1-3توزي متقاضيان تسهيالت دانشجويي در واحاهاي مختلف مؤسسه.
 -2-3نظارت و نترل وضعيت آموزشي و بررسي نمرات دانشجويان بهرهمنا از اين آييننامه تا يك ماه پس از پايان هر نيمسال
تحصيلي.
 -3-3نظارت در رونا انجام تسهيالت ماهانه دانشجويي.
 -4-3پردادت مك هزينه دانشجويي پس از وصول گزارش ار و تﺄييا واحا مربوطه ،حاا ر تا نيمه اول ماه بعا.
ماده -4كمك هاينه دانشجويان بهرهمند از تسهيالت دانشجويي را از محل اعتبارات موسسه مربوط بر حسب نوع كار و
براساس جدول ذيل محاسبه و پرداخت مينمايد:
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مقطع

كارشناسي

كارداني

تعداد واحدهاي
گذرانده شده

گذراندن كمتر
از %31
واحدهاي درسي

گذراندن %31
واحدهاي درسي
و باالتر

گذراندن كمتر
از %51
واحدهاي درسي

گذراندن %51
واحدهاي درسي
و باالتر

كمك هاينه به
ازاص هر ساعت
كار دانشجويي

 2.511تا
( 3.211ريال )

 3.211تا
( 3.311ريال)

 2.511تا
( 3.211ريال)

 3.211تا
( 3.311ريال)

كارشناسي

دكتري

ارشد

تخصصي

گذراندن حداقل  6واحد درسي

 6.311تا
( 3.511ريال)

 11.311تا
( 15.111ريال)

تبصره -1مك هزينه دانشجويان مقط ارشناسي ارشا پيوسته در صورت گذرانان متر از  905واحا درسي مشابه مقط
ارشناسي و بيشتر از  905واحا درسي ،مطابق مقط ارشناسي ارشا ناپيوسته پردادت ميگردد.
تبصره -2حاا ر تعااد دانشجويان مشغول در ارهاي اداري ،داماتي ،فرهنگي ،آموزشي و پژوهشي با توجه به بودجه ساالنه هر
مؤسسه ميتوانا تا  03درصا دانشجويان آن مؤسسه باشا ه به نسبت بكارگيري ،جايگزين نيروي انساني مورد نياز مؤسسه مي-
شود.
تبصره -3زمان استفاده از تسهيالت دانشجويي هر دانشجو حاا ر 83ساعت در هر ماه ميباشا.
تبصره -4مك هزينه دانشجوياني ه در زمينه امور آموزشي و پژوهشي به ار اشتغال دارنا در صورت داشتن ميانگين نمرات
مييابا.
درسي بي از  ،95براي رشتههاي فني و مهناسي و علوم پايه ،به ميزان  %13حقالزحمه منارج در ماده ( )4افزاي
تبصره -5تاريخ شروع و داتمه تسهيالت دانشجويي ابتاا و انتهاي هر نيمسال تحصيلي ميباشا.
ماده -5درصورت عدم رضايت واحد مربوط و يا رفع نياز ،به تسهيالت دانشجو خاتمه داده ميشود.

ماده -6دانشجوياني ه از بودجه
استفاده ننا.

شور وجهي دريافت مي ننا و يا به عبارتي اشتغال بكار دارنا نميتواننا از مزاياي اين آييننامه

ماده -3با ابالغ اين آييننامه ليه آييننامههاي قبلي تسهيالت دانشجويي در قبال انجام دامات ،لغو ميگردد.

اين آييننامه مشتمل بر  3ماده 13 ،بند و  3تبصره تنظيم گرديده و در تاريخ  36/11/22به هيﺄت امناص صندوق رفاه
دانشجويان رسيد و از ابتداي نيمسال دوم سال تحصيلي  36-33قابل اجرا خواهد بود.
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*دستورالعمل پرداخت وبازپرداخت وام كمك آموزشي به دانشجويان نابينا و كم بينا*
مقدمه

درراستاي حمايت از فعاليت هاي آموزشي دانشجويان نابينا و
 ،اين دستورالعم تاوين و به اجرا گذاشته مي شود.

بينا و پردادت وام مك آموزشي به دانشجويان مذ ور

ماده -1تعريف دانشجويان نابينا و نيمه بينا

 – -9 9دانشجويي است ه قادر نباشا نوشته هاي چاپي درشت نمائي شاه منارج در تب و روزنامه ها رابا قارت
بينائي دود مطالعه نا.
 -9-1وام مك آموزشي عالوه بر ساير وامها به آنان پردادت مي گردد133..
ماده  -2شرايط عمومي

 -1-1شرايط عمومي دانشجويان نابينا و نيمه بينا ،مطؤابق فصؤ اول آئؤين نامؤه اسؤتفاده از وامهؤاي صؤناوق رفؤاه
دانشجویان در داخل کشور می باشد.ږ این شامل کلیه دانشجویان نابینا و کم بیناا دانشاااهاا و مااکاآ وماوعا یاا ی
دو تی  ،وموعشکده های فنی وحافه ای  ،موسسات وموعا یا ی غیاانتفایی  ،پیام نور و یلمی کاربادی می باشد
ماده  -3شرايط آموزشي

 -0-9ربت نام درحااق تعااد وام به عنوان دانشجوي تمام وقت (در ليه مقاط )
 -0-1مشروط نبودن دانشجو دردو نيمسال قب
 -0-0ادتصات وام به دانشجويان ورودي جايا در نيمسال اول و دوم تحصي باون احتسؤا معؤال انجؤام دواهؤا
گرفت.
ماده  -4مبلغ وام

بينا حاا ر

 -4-1سقف وام براي هرنوبت حاا ر  93،333،333ريال مي باشا .پردادت وام به هر دانشجوي نابينا و
دو بار در طول تحصي امكان پذير است.
تبصره – وام بابت لوازم مك آموزشي فردي ويژه نابينايان ماننا لپ تاپ  ،دستگاه برجسته نگار ف دسؤتگاه درشؤت
نمايي  ،ضبط صوت دبرنگاري  ،متون و تب علمي  ،تخصصي ديجيتالي گويا و  CD MANباقابليت پخ Mp0
و  ......پردادت گردد.
ماده  -5روش پرداخت

 -5-1دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي موظفنا فرم مخصوت دردواسؤت وام دانشؤجويان راباهمكؤاري دانشؤجو
تكمي نماينا.
 5-1اموردانشجويي مرا ز موظفنا اطالعات وام متقاضيان را جهت پردادت در سيست اتوماسيون ربت نموده و مراتؤب
را توسط نامه پوششي به صناوق اعالم نماينا.
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ماده  -6شرايط بازپرداخت

 -3-1ميزان باهي دانشجو بابت وام فوق با ساير باهي ها جم ويكجا دفترچه اقساط صادر مي شود.
 -3-1مات بازپردادت وام اين دانشجويان مطابق ماده ( )93دستورالعم بازپردادت وامهاي صناوق رفؤاه دانشؤجويان
وتبصر ه آن مي باشا.

اين دستورالعمل در 6ماده 12 ،بندو يك تبصره در تاريخ  35/12/13و  39/12/15به تصويب هيات امناي
صندوق رفاه دانشجويان رسيده است و از تاريخ تصويب قابل اجراست.
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*دستو رالعمل پرداخت وبازپرداخت وام ارزي به دانشجويان*
مقدمه :
بمنظور مك به تامين و نگاهااشت نيروي انساني متعها و متخصص مورد نياز شور و آشنايي بؤا آدؤرين تجربيؤات و
نوآوري هاي روز ج هاني درزمينه هاي مختلف علمؤي  ،فنؤي و تخصصؤي  ،صؤناوق رفؤاه دانشؤجويان وزارت علؤوم ،
تحقيقات وفناوري درنظر دارد بخشي از هزينه هاي تحصيلي دانشجوياني ه قصا ادامه تحصؤي دردؤارج از شؤور را
دارنا ،بصورت پردادت وام با شراي ذي تامين نمايا.
ماده -1تعريف دانشجو
-9-1دانش جويان متقاضي ادامه تحصي دردورهاي ارشناسي ارشا و د تراي تخصصي با هزينه شخصي در دؤارج از
شور.
 -9-1دانشجويان دوره هاي د تراي تخصصي داد شور ه متقاضي استفاده از فرصت هاي مطالعؤاتي وتحقيقؤاتي
دردارج از شور باهزينه شخصي
ماده -2شرايط عمومي
-1-9اعتقاد والتزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
-1-1دارا بودن اولويت نياز مالي
-1-0عام استفاده از وام  ،مك و يابورس تحصيلي ساير دستگاه ها
ماده -3شرايط آموزشي
-0-9حاا ر سن متقاضي درزمان شروع به تحصي دردارج از شور دردوره ارشناسي ارشا 00سال ودر دوره د تراي
تخصصي 05سال باشا.
 -0-1رشته تحصيلي دانشجو دردارج از شور ودانشگاه مح تحصي متقاضي از نظر وزارت علوم  ،تحقيقات وفناوري
مورد نياز و معتبر باشا.
-0-0دانشجوي شاغ به تحصي دردوره د تراي تخصصي داد شور باشا.
ماده -4مدت زمان پرداخت وام
پردادت وام ارزي براي دوره ارشناسي ارشا حاا ر 1سال و دوره د تراي تخصصي حاا ر  4سال از آغاز ربت نام
درصورت رضايتبخ بودن وضعيت تحصيلي متقاضي امكان پذير مي باشا.
ماده - 5مدارک الزم
-5-9اص وتصوير ماارك تحصيلي دردوره هاي ارشناسي و ارشناسي ارشا براي دانشجويان شاغ به تحصي
دردارج از شور
 -5-1اص و تصوير گواهي فراغت از تحصي دوره هاي ارشناسي و ارشناسي ارشا براي دانشجويان دوره هاي
د تراي تخصصي داد شور متقاضي استفاده از فرصت هاي مطالعاتي وتحقيقاتي
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 -5-0گواهي اشتغال به تحصي در دوره هاي ارشناسي ارشا و ياد تر اي تخصصي در دانشگاه هاي معتبؤر دؤارج از
شور با ذ ر تاريخ شروع دوره و رشته تحصيلي با تاييا مراج ذيربط
-5-4براي دانشجويان دوره هاي د تر اي تخصصي داد و متقاضي استفاده از وام ارزي براي فرصت هاي مطالعاتي
و تحقيقاتي ارائه گواهي اشتغال به تحصي و معر في نامه دانشگاه ضروري مي باشا.
 -5-5ريز نمرات گذراناه شاه درمقط فعلي دانشجويان شاغ به تحصي دردارج از شور ( ليؤه مؤاارك تحصؤيلي
دانشجويان دردارج از شور به تاييا نمايناگي هاي جمهوري اسالمي ايران دردارج از شور رسياه باشا).
 -5-3سپردن وريقه معتبر تاسه برابر حاا ر سقف وام دريافتي جهت بازپردادت ليه وجوه دريؤافتي برطبؤق مقؤررات
مربوط وبازگشت به شور
 -5-8پردادت ساالنه وام ارزي مستلزم ارائه گواهي اشتغال به تحصي و پيشرفت تحصيلي مي باشا
ماده -6مبلغ وام
مبلغ وام براي دانشجويان داد و دارج از شور بشرح ذي مي باشا:
 -3-9دانشجويان دوره هاي ارشناسي ارشا ود تراي تخصصي دارج از شور معادل حاا ر 533دالر در سال
 -3-1دانشجويان دوره هاي د تراي تحصصي داد متقاضي استفاده از فرصت هؤاي مطالعؤاتي و تحقيقؤاتي معؤادل
حاا ر  1533دالردر سال
تبصره :9اعتبار پردادت وام ارزي به صورت متمر ز از مح اعتبارات صناوق رفاه دانشجويان تامين دواها شا.
تبصره  :1درصورت مبود مناب اعتباري در شرايط مساوي اولويت بادانشجوياني است ه از شؤرايط آموزشؤي بهتؤري
بردودار هستنا.
ماده -3روش پرداخت وام
-8-9ادذ تصمي نهائي پردادت وام ارزي به متقاضي  ،پس از بررسي اعتبار علمي دانشؤگاه محؤ تحصؤي و رشؤته
تحصيلي متقاضي به تشخيص رئيس صناوق رفاه دانشجويان صورت مي گيرد.
 -8-1پردادت وام ارزي با دردواست متقاضي واجا شرايط شاغ به تحصي در دارج از شؤور بؤه صؤورت ارزي بؤه
حسا وي واريز مي گردد و متقاضي وام شاغ به تحصي ازدوره د تراي تخصصي به حسا وي درداد شور واريز
مي گردد.
ماده -3بازپرداخت وام ارزي
مات بازپردادت تسهيالتي دريافتي  3ماه بعا از فراغت از تحصي و با توجه بؤه ميؤزان تسؤهيالت دريؤافتي در طؤول
تحصي حاا ر تا  5سال تقسيط مي باشا .درصورت عام بازپردادت درموعا مقرر  ،جريمه دير رد با نرخ ارز روز تعلق
دواها گرفت.
 -8-9دانشجوياني ه پس از ترك  ،ادراج و يا فراغت از تحصي  ،باون عذر موجؤه از بازگشؤت بؤه ايؤران دؤودداري
نماينا متعها يا ضامن  ،موظفنا دو برابر وجوه دريافتي بعالوه هزينه هاي متعلقه را بكجا به صناوق رفؤاه دانشؤجويان
مسترد نماينا.
 -8-1تسلي اص ارزشنامه تحصيلي دانشجوي بهره منا از وام ارزي منوط به تسويه حسا نهؤايي بؤا صؤناوق رفؤاه
دانشجويان مي باشا.
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 -8-0بهر ه مناان دان آم ودته از دانشگاه ها ي داد شور ه بصورت آزاد و با هزينه شخصي قصا ادامه تحصي
در دارج از شور را دارنا ملزم به تعيين تكليف وضعيت باهي مقاط قبلي با صناوق ر فاه دانشؤجويان بؤراي دريافؤت
ماارك تحصيلي دود مي باشنا و درصورت تشخيص صناوق رفاه دانشجويان  ،با سپردن تضمين افي  ،انجام تعهاات
متقاضي به بعا ازداتمه مقط تحصيلي جايا مو ول دواها شا.

اين دستورالعمل در 3ماده  22 ،بند و  2تبصره در تزاريخ  35/12/13بزه تصزويب هيزات امنزاي
صندوق رفاه دانشجويان رسيده است.
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*دستور العمل نحوه پرداخت وبازپرداخت وام تغذيه*
مقدمه
با توجه به اجراي طرح تنوع و ارتقا يفي غذايي در دانشگاه هؤا و ضؤرور ت حمايؤت مؤالي از دانشؤجويان در جهؤت
انتخا و تهيه غذاي مناسب و دلخ واه و نيؤز امكؤان اسؤتفاده آنؤان از وام تغذيؤه دانشؤجويي  ،دسؤتورالعم پردادؤت
وبازپردادت وام تغذيه به شرح ذي تاوين مي گردد:
ماده ا -تعريف دانشجوي واجد شرايط
 - 1- 1دانشجويان واجا شرايط بهره منا از اين وام به دو گروه دوابگاهي و غيردوابگاهي تقسي مي شونا ه بؤراي
دانشجويان غير دوابگاهي  5روز در هفته و دانشجوي دوابگاهي  5روزدر هفته  93وعاه (ناهار و شؤام )  ،وام
تغذيه تعلق مي گيرد.
ماده  -1شرايط عمومي و آموزشي وام گيرناگان
 -9-1سپردن سنا تعها محضري يا ضامن معتبر در زمان دردواست وام
 -1-1ربت نام و ادذ حااق تعااد واحا مورد لزوم طبق مقررات آموزشي (به عنوان دانشجوي تمام وقت ).
 براي دانشجويان نيمسال آدر نصف حااق واحا فايت مي نا
ماده  -0مات زمان استفاده از وام
 -9-0مات استفاده از وام طبق مقررات آموزشسي جهت :
دوره هاي ارداني و ارشناسي ناپيوسته و ارشناسي ارشا ناپيوسته  1سال تحصيلي ( چهار نيمسال)
دوره هاي ارشناسي پيوسته  4سال تحصيلي ( هشت نيمسال )
دوره هاي ارشناسي ارشا پيوسته ود تري حرفه اي  3سال تحصيلي (دوازده نيمسال )
دوره د تري تخصصي ناپيوسته غير بورسيه  4سال تحصيلي ( هشت نيمسال )
دوره د تري تخصصي پيوسته سال (شانزده نيمسال ) مي باشا.
تبصره  : 9وام تغذيه صرفاً درسنوات مجاز ارائه مي شود و شام نيمسال اضافي نمي شود.
تبصره  : 1چنانچه دانشجو دردوره اي از تحصي از وام تغذيه استفاده ننمايا ،به نسبت باقيمانؤاه دوره از سؤقف تعيؤين
شاه  ،مي توان از وام تغذيه بردوردار گردد.
ماده  – 4مبلغ وام تغذيه
 -9-4مبلغ وام تغذيه بنا به قيمت تعيين شاه در هر نيمسال تحصيلي از طرف صناوق مشخص مي گردد.
تبصره  :اعطاي وام تغذيه به حاا ر 13درصا دانشجويان مستعا بضاعت شام گروههاي پوش ميته امااد امام
دميني (ره)  ،سازمان بهزيستي  ،شاها واي ارگر و دانشجويان داراي شؤرايط دؤات بؤه تشؤخيص معؤاون دانشؤجويي
دانشگاه و تا دوبرابر سقف تعيين شاه درماده  4قاب پردادت مي باشا.
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ماده  -5نحوه پرداخت
 -9-5پردادت وام تغذيه با ارائه دردواست دانشجو براي استفاده از مزاياي طرح تنؤوع و ارتقؤا غؤذاي دانشؤجويي بؤا
تشخيص و تاييا معاون دانشجويي دانشگاه در سقف تعيين شاه ازطريق طرح جام اتوماسيون اداري صناوق انجام مي
شود ه منوط به ربت وعاه هاي غذاي مصرفي دانشجو در سيست مي باشا وبابت باهي دانشجو به دانشگاه پردادؤت
مي شود (مشابه وام شهريه )
تبصره  :صناوق مي توانا به منظور حمايت از دانشگاه دردصوت پردادت هزينه هاي مربوط بؤه وام تغذيؤه مبلغؤي را
بصورت علي الحسا درادتيار دانشگاه قرار دها.
ماده  -6بازپرداخت وام
 9-3شرايط بازپردادت وام تغذيه مطابق دستورالعم نحؤوه بازپردادؤت وام هؤاي صؤناوق رفؤاه دانشؤجويان و سؤاير
تسهيالت اعطايي صناوق مي باشا.
 -1-3درصورت تقسيط باهي تاريخ سررسيا اقساط دان آمودتگان و بهره مناان از وام تغذيه  ،هماننا ساير وام هاي
صناوق  1ماه پس از دان آمودتگي مي باشا .بايهي است مات دامت مقاس نظام وظيفؤه بؤراي مشؤمولين طؤرح
سربازي به اين مات افزوده دواها شا.

اين دستورالعمل در 6ماده  4 ،تبصره و 3بند تهيه و در تاريخ  1391/3/22به تصويب هيزات امنزا
صندوق رفاه دانشجويان رسيده است.
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دستور العمل پرداخت و بازپرداخت وام حج عمره به دانشجويان دانشگاهها و مراكا آموزش عالي
مقدمه:

به منظور ترويج فرهنگ و ارزشهاي غني اسالمي و نيز با توجه به اهميت تﺄرير سفر معنوي حج در شؤك گيؤري شخصؤيت معنؤوي
دانشجويان ،صناوق رفاه در نظر دارد در جهت مك و حمايت از دانشجوياني ه به مكه مكرمؤه و ماينؤه منؤوره جهؤت حؤج عمؤره
مشرف ميشونا با شرايط ذي وام حج پردادت نمايا.
ماده  -1شرايط عمومي وام گيرندگان

شرايط عمومي وام گيرناگان  ،مطابق فص اول آئين نامه نحوه استفاده از وامهاي صناوق رفاه در داد

شور ميباشا.

ماده  -2شرايط آموزشي

 -1-2ربت نام در حااق تعااد واحاهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي (بهعنوان دانشجوي تمام وقت).
تبصره  :1ادتصات وام به دانشجويان ورودي جايا در نيمسال اول و دوم تحصي باون احتسا معال انجام دواها گرفت.
 -2-2حاا ر نيمسالهاي تحصيلي مجاز براي استفاده از وام.
 -1-2-2دورههاي ارداني  ،ارشناسي ناپيوسته و ارشناسي ارشا ناپيوسته حاا ر  1سال تحصيلي ( 4نيمسال).
 -2-2-2دوره د تراي حرفهاي حاا ر  3سال تحصيلي ( 91نيمسال).
 -3-2-2دوره هاي ارشناسي پيوسته و د تراي تخصصي (غيربورسيه) حاا ر  4سال تحصيلي( 8نيمسال).
 -4-3-2دوره هاي تخصصي پيوسته حاا ر  8سال تحصيلي ( 93نيمسال).
ماده  -3مبلغ وام

 -1-3ميزان وام حج عمره بر اساس نرخ اعالم شاه توسط ستاد حج عمره دانشجويي حاا ر مبلغ  0/333/333ميليؤون ريؤال مؤي-
باشا.
 -2-3مبلغ وام به شماره حسا ستاد حج عمره دانشجويي دانشگاه يا وزارت علوم  ،تحقيقات و فناوري بابت وام جهت تﺄمين بخشؤي
از هزينه ربتنام واريز ميگردد.
 -3-3وام حج در طول تحصي فقط يك بار پردادت ميگردد.
ماده  - 4روش پرداخت

 -1-4متقاضيان وام حج مي بايا برگ دردواست وام را تكمي نموده و به مسؤئول امؤور دانشؤجويي دانشؤگاه محؤ تحصؤي دؤود
تحوي نماينا.
 -2-4مر ز موظف است برگ دردواست وام را پس از تﺄييا معاون دانشجويي و فرهنگي در پروناه آنان نگهااري نمايا.
 -3-4مر ز موظف است اطالعات متقاضيان وام را از طريق سيست جام به صناوق ارسال نمايا.
ماده  -5شرايط بازپرداخت

 -1-5دانشجويان بهرهمنا از وام از طريق دفترچه اقساط ،وام دريافتي را بازپردادت مينماينا.
 -2-5زمان آغاز بازپردادت تسهيالت دريافتي هماننا ساير دانشجويان پس از فراغت از تحصي مطابق مقررات بازپردادت وام هؤاي
صناوق رفاه دانشجويان دواها بود.
 -3-5ميزان اقساط هماننا اقساط تعيين شاه براي ساير وامها منارج در ماده ( )4شيوه اجرايي نحؤوه بازپردادؤت تسؤهيالت رفؤاهي
صناوق ميباشا.
اين دستورالعمل در  5ماده 11 ،بند و يك تبصره در تاريخ  1335/12/13به تصويب هيﺄت امناي صندوق رفزاه دانشزجويان
رسيده است و از تاريخ تصويب قابل اجراست.

52

فصل سوم:

مقررات و دستورالعملهاي
اداره خوابگاه
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آييننامه نحوه واگذاري و اداره خوابگاه دانشجويي
مقدمه

با عنايت به حج روزافزون دانشجويان عالقهمنا به تحصي و محاوديت امكانات موجود در دانشگاهها و لزوم تالش دانشگاهها و
مرا ز آموزش عالي براي اه نگراني دانشجويان در تﺄمين مسكن مناسب در طول تحصي و با هاف توزي بهينه امكانات در بين
دانشجويان ،آييننامه نحوه واگذاري و اداره دوابگاههاي دانشجويي تاوين ميگردد.
ماده -1تعريف

دوابگاه دانشجويي ب ه عنوان يكي از امكانات رفاهي دانشگاه مكاني است ه دانشجويان حائز شرايط در طول تحصي به صورت
فردي يا گروهي ،قسمتي از اوقات دود را برابر مقررات مربوط در آن مكان ميگذراننا.
ماده -2نحوه اداره

مايريت دوابگاههاي دانشجويي و مسئوليت حفظ اموال اما ن ،تﺄسيسات و اجراي مقررات عمومي بر عهاه اداره دوابگاهها در حوزه
معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه است.
تبصره -1نحوه هر گونه فعاليت فرهنگي و فوق برنامه در دوابگاهها منوط به هماهنگي با معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه
است.
تبصره -2دانشگاه ميتوانا از مشار ت دانشجويان سا ن براي انجام امور فرهنگي و اداره دوابگاه استفاده نا.
ماده  -3شرايط واگذاري

شرايط واگذاري دوابگاه دانشجويي و نحوه امتيازبناي آن با توجه به امكانات موجود دانشگاه براي دانشجويان غيربومي ه امكان
تردد روزانه از مح سكونت به مح دانشگاه را ناارنا ،با رعايت اولويتهاي زير توسط دانشگاه تعيين ميگردد:
 -1-3دانشجويان داراي مقامهاي برتر در سطح ملي و بينالمللي در زمينههاي علمي ،ورزشي و فرهنگي بر اساس آييننامه هاي
مصو .
 -2-3دانشجويان تحت پوش سازمان بهزيستي و ميته امااد امام دميني(ره).
 -3-3دانشجويان شاها و اي ارگر.
 -4-3دانشجويان دورههاي تحصيالت تكميلي.
تبصره :شرايط و نحوه اولويتبناي در واگذاري دوابگاههاي متﺄهلي با توجه به امكانات موجود توسط دانشگاه تعيين ميگردد.
ماده  :4نحوه و مدت اسكان

دانشجويان واجا شرايط با توجه به امكانات و تعااد متقاضيان مي تواننا از تاريخ شروع به تحصي به شرح زير از دوابگاههاي
دانشجويي بردوردار شونا:
 -1-4دانشجويان دورههاي ارداني و ارشناسي ناپيوسته ارشناسي ارشا ناپيوسته حاا ر 4نيمسال.
 -2-4دانشجويان دورههاي ارشناسي پيوسته و د تراي تخصصي حاا ر  8نيمسال.
 -3-4دانشجويان دورههاي ارشناسي ارشا پيوسته (دامپزشكي) حاا ر 91نيمسال.
تبصره  -1معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ميتوانا در صورت مبود امكانات موجود حاا ر مات استفاده از دوابگاه هاي
دانشجويي را اه دها.
تبصره  -2چنانچه دانشجو در دورهاي از تحصي از دوابگاه دانشجويي استفاده نكنا ،به نسبت باقيماناه دوره تا سقف معين ميتوانا
از دوابگاه دانشجويي بردوردار شود.
تبصره  -3معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ميتوانا با در نظر گرفتن شرايط دات دانشجو و امكانات موجود ،مجوز اسكان
دانشجو و حاا ر براي دو نيمسال مازاد بر سقف تعيين شاه و با رعايت مقررات صناوق رفاه دانشجويان صادر نا.
تبصره  -4در صورت عام تخليه دوابگاه در موعا مقرر ،معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ميتوانا نسبت به صاور مجوز تخليه
مح سكونت دانشجو اقاام نمايا.
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تبصره  -5دانشگاه ميتوانا در صورت وجود برنامه آموزشي ايام تابستان به دانشجويان واجا شرايط دوابگاه واگذار رده و اجارهبهاي
مربوط را به صورت نقاي دريافت نا.
ماده  :5وديعه

دانشجوي سا ن در دوابگاه ملزم به حفظ و نگهااري اموال موجود در دوابگاه است و در صورت وارد آوردن دسارت ،جبران ليه
دسارتهاي وارده به عهاه دانشجو دواها بود .لذا به منظور جبران دسارتهاي احتمالي وارده در طول مات اقامت ،مبلغي به عنوان
وديعه از دانشجو دريافت و به حسا مربوط واريز ميشود تا عنا اللزوم براي جبران دسارت وارده به دوابگاه ،مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره  -1دانشگاه هر ساله مناسب با نوع دامات دوابگاهي مبلغ وديعه را پس از تﺄييا صناوق رفاه دانشجويان تعيين مي نا.
تبصره  -2دانشگاه در هنگام تسويه حسا دانشجو ،در صورت عام ايجاد دسارت ،مبلغ وديعه وي را اعاده مينمايا.
ماده  : 6مقررات عمومي

دانشجو در مات اقامت در دوابگاههاي دانشجويي ملزم به رعايت مقررات عمومي به شرح زير است:
 -1-6ساعت ورود و دروج مجاز دانشجويان سا ن در دوابگاه و اوقات مالقات بر حسب فصول سال از سوي اداره دوابگاههاي
دانشجويي دانشگاه تعيين و اعالم ميشود.
 -2-6به منظور رعايت سكوت و آرام  ،به تناسب فصول ،ساعاتي به عنوان زمان سكوت عمومي توسط اداره دوابگؤاه اعؤالم مؤي-
شود.
 -3-6استفاده از وساي سمعي و بصري و رايانه در صورت رضايت سا نين اتاق و عام تجاوز بؤه حقؤوق ديگؤران و رعايؤت مؤوازين
قانوني بال مان است.
 -4-6پذيرش ميهمان در اتاق دانشجو ممنوع است.
 -5-6بازرسي از اتاق دانشجويان صرفاً با مجوز تبي معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه مجاز است.
 -6-6ورود مالقات نناه مرد به دوابگاه دواهران و ورود مالقات نناه زن به دوابگاه برادران ممنوع است و انجام مالقات صرفاً در
مح هاي ويژه ه توسط اداره دوابگاههاي دانشجويي تعيين ميشود  ،مجاز است.
 -3-6در صورت اعالم تبي ولي دانشجو  ،اقامت دانشجويان ددتر در دارج از دوابگاه ،صرفاً براي مات معؤين و در محؤ هؤاي
اعالم شاه از سوي ولي دانشجو ،بالمان است.
 -3-6انجام نظافت اتاق و حفظ بهااشت عمومي دوابگاه بر عهاه دانشجويان سا ن دوابگاه است.
 -9-6دانشگاه ميتوانا غيبت دانشجوي سا ن در دوابگاه را به دانواده دانشجو اطالع دها.
 -11-6در صورت غيبت مستمر دانشجو ،دانشگاه ميتوانا در مورد ادامه سكونت دانشجو تجايا نظر نا.
ماده  :3مقررات اخالقي و فرهنگي

رعايت شعائر و شئونات اسالمي ،حجا اسالمي ،رعايت حقوق سا نين اما ن مسكوني مجاور و يا مشرف بر دوابگاههاي دانشجويي
و حفظ آرام سا نين داد و دارج سادتمان براي ليه دانشجويان سا ن دوابگاههاي دانشجويي الزامي است.
ماده  :3در صورت عام رعايت موارد منارج در اين آييننامه معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ميتوانا برابر مقررات با دانشجوي
داطي بردورد نا.
اين آيين نامه شامل مقدمه و هشت ماده و ده تبصره و هفده بند در تاريخ  33/11/11به تصويب وزير علوم ،تحقيقات و
فناوري رسيده و از تاريخ ابالغ الزم االجراست و كليه آييننامههاي قبلي لغو ميگردد.
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دستورالعمل مربوط به اجارهبهاي خوابگاههاي دانشجويي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
مقدمه

در اجراي ماده  0قانون مصو  9089/91/1صناوق رفاه دانشجويان و بنا  4بخشنامه شماره  /18933و مورخ  9080/99/95وزير
محترم علوم ،تحقيقات و فناوري به منظور ايجاد روش يكسان در دريافت اجارهبهاي دوابگاههاي دانشجويي در سراسر شور،
دستورالعم زير جهت اجرا ابالغ ميگردد:
 - 1دانشجوياني ميتوانند از خوابگاههاي دانشجويي استفاده كنند كه از هيچگونه كمك مؤسسات ديگر و وام مسكن
صندوق رفاه دانشجويان استفاده ننمايند و به كاري كه مستلام كسب درآمد باشد نيا اشتغال نداشته باشند (كار
دانشجويي مستثني است).

 - 2ليه دانشجويان ملزم به پردادت اجاره بهاي دوابگاه ها بصورت نقاي درابتاا و يا طول ترم تحصيلي ميباشنا.
تبصره  -1حاا ر  %93از دانشجويان شام گروههاي تحت پوش ميته امااد امام دميني(ره) ،سازمان بهزيستي ،شاها و اي ارگر و
دانشجويان داراي شرايط دات به تشخيص معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه از پردادت نقاي اجاره بها دوابگاه معاف شاه و
باهي دود را پس از فراغت از تحصي به صورت اقساط مطابق مقررات بازپردادت صناوق تﺄديه دواهنا رد.
تبصره -2مات مجاز استفاده دانشجويان واجا شرايط از دوابگاههاي دانشجويي مطابق موارد منارج در ماده  1آيين نامه نحوه
استفاده از وامهاي صناوق رفاه دانشجويان دواها بود.
تبصره -3دانشگاهها و مرا ز آموزش عالي مجاز ميباشنا دوابگاههاي مازاد ظرفيت دود را با رعايت سرانههاي استاناارد و با نرخ
 %53عالوه بر مبلغ اجاره بها تعيين شاه و به ازا دريافت نقاي در ابتااي هر نيمسال تحصيلي ،در ادتيار ساير دانشجويان متقاضي
فاقا شرايط اسكان ،در دوابگاه قرار دهنا.
تذكر مهم :دانشجويان ميهمان و دانشجويان بهرهمنا از دوابگاه در نيمسال تابستان نيز مشمول همين تبصره ميباشنا.
تبصره  -4مبناي نرخ اجاره بها دوابگاه دانشجويان ه به دلي طوالني شان مات تحصي  ،متقاضي استفاده از دوابگاه ميباشنا تا
سقف  0نيمسال تحصيلي در صورت ظرفيت دوابگاهي مازاد بر اساس جاول ذي و به صورت پردادت نقاي در ابتااي هر نيمسال
تحصيلي محاسبه ميگردد.

*****
نيمسال اقامت اضافي
اول
دوم
سوم

درصا افزاي اجاره بها
%933
%953
%133

تبصره  -5پردادت اجاره بها براي دانشجويان بورسيه متعها دبيري در دانشگاهها و آموزشكاهها در صورتي ه درآما ماهانه آنها تا
 453.333ريال باشا جز ديون محسو شاه و باالتر از اين مبلغ ميبايا به شك نقاي دريافت شود.
تبصره  -6مات اضافه اقامت دانشجويان شاها بر اساس تبصره  0ماده اين آييننامه اجارهبهاي دوابگاههاي دانشجويي اعمال و به
صورت تقسيط محاسبه و ادذ ميگردد.
 -3دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي شور موظفنا پس از ادذ سنا رسمي تعها پردادت اجاره بها  ،نسبت به واگذاري دوابگاه
اقاام نماينا .در غير اينصورت مؤسسه آموزشي مربوط در قبال در ادتيار گذاشتن دوابگاهها مكلف به تﺄديه اجارهبهاي مستنكفين از
پردادت و جبران دسارت وارده ميباشا.
تذكر :مبلغ پي پردادت در پايان تحصيالت از باهي دانشجو سردواها شا.
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 -4دانشجويان بهرهمنا از دوابگاههاي دانشجويي متعها ميباشنا ه پس از پايان هر سال تحصيلي ،قط ارتباط دانشجويي و يا
فراغت از تحصي  ،دوابگاه مح سكونت دوران دانشجويي را تخليه نماينا .در لير اينصورت از زمان استنكاف موظف به پرداخت
ده برابر اجاره بهاي خوابگاه به طور يكجا خواهند بود.

 -5دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي موظفنا اسامي دانشجوياني را ه از دوابگاههاي دانشجويي استفاده مينماينا از طريق
سيست اتوماسيون اداري و صرفاً از طريق فاز 1به صناوق ارسال ننا.
تبصره  -1دانشگاه ميبايا اطالعات بهرهمناان از دوابگاه را ه اجارهبهاي آنها جز باهي دانشجويان محسو ميگردد را با ذ ر
مبلغ اجارهبها در هر نيمسال از طريق سيست اتوماسيون اداري به صناوق رفاه دانشجويان ارسال نماينا.
 -6با عنايت به اينكه اجارهبهاي دوابگاهها به عنوان يكي از مناب درآما صناوق محسو ميشود و بايا به حسا صناوق واريز
گردد مقرر گردياه  %03از درآما اجارهبهاي دوابگاهها در طول سال به عنوان اعتبار ،جهت تعمير و نگهااري دوابگاههاي دانشجويي
به دانشگاهها تخصيص داده شود.

* -8به منظور قط ارتباط ميان ميزان وام مسكن و ميزان اجاره بهاي دوابگاه هاي دانشجويي مبناي

محاسبه اجاره بهاي دوابگاه در هر سال تحصيلي توسط هيات امناي صناوق تعيين مي گردد*.
* -8دردصوت دوابگاههايي ه به صورت اجاره به شرط تمليك درادتيار دانشگاهها هستنا ،در
صورتيكه اجاره تملك از مح اعتبارات وزارت متبوع تامين نگردد ،صناوق رفاه دانشجويان  %933اجاره
واريزي دانشگاه به ازاي دوابگاههاي اجاره به شرط تمليك را تا زمان تملك قطعي  ،به دانشگاه عودت
مي نمايا .براين اساس  ،دانشگاهها بايا پي سنا اجاره به شرط تمليك را درادتيار صناوق رفاه قرار

دهنا*.

اين دستورالعمل مشتمل بر يك مقدمه و  3ماده 6 ،بند  11 ،تبصره و  4تذكر درتاريخهاي  34/1/21و  35/3/1و  36/3/21و

 31/3/31 - 33/3/19و  32/4/25و  33/3/2و 35/12/14و  33/3/9و* * 39/6/3
رفاه دانشجويان وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري رسيد.
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به تصويب هيﺄت امناي صندوق

*پرداخت وبازپرداخت وام وديعه مسكن مجردي*
مقدمه
تقاضا براي دوابگاه با توجه به مبود شايا ظرفيت دوابگاه دانشجويي

پرد ادت وام مسكن به دانشجويان مجرد به منظور اه
صورت مي پذيرد.
به منظور مك به افزاي ظرفيت دوابگاهي دانشگاهها و استن از تنگناهاي موجود ناشي از مبود دوابگاه  ،حسب ضرورت و
با تشخيص رئيس صناوق رفاه دانشجويان به دانشجويان مجرد دانشگاههاي متقاضي به شرح ذي وديعه مسكن پردادت شود.

پرداخت وام :
مبلغ وديعه مسكن براي دانشجويان در ليه مقاط تحصيلي به شرح ذي دواها بود و پس از پردادت به حسا دانشؤگاه واريؤز
دواها شا.
وديعه مسكن تهران حاا ر  13،333،333ريال
وديعه مسكن پنج شهر بزرگ حا ا ر  95،333،333ريال
وديعه مسكن ساير شهرها حاا ر  93،333،333ريال

تعهدات دانشگاه :
 ارسال پي برابر اص قرارداد ام هر سادتمان
 ربت ام اطالعات دانشجويان متقاضي وديعه مسكن مجردي در سيست اتوماسيون فازدو صناوق پؤس از تائيؤا ليسؤت
توسط معاونت دانشجويي دانشگاه ( به تعااد دانشجويان ربتي وديعه پردادت دواها شا)
 اولويت دادن به استفاده از دوابگاههاي عضو شر ت تعاوني دوابگاهااران غيردولتي

 رعايت قوانين وآئين نامه هاي اداره دوابگاه هاي دانشجويي

بازپرداخت وام

 دانشگاه ملزم مي باشا وديعه مس كن دانشجويان فارغ التحصي را قب از تسويه حسا به صناوق عودت نمايا.
 ربت اطالعات دوابگاه و دريافت في بابت اجاره بهاي هر نيمسال از سيست فاز 1اتوماسؤيون صؤناوق توسؤط ؤاربر
دانشگاه براي هر دانشجو و پردادت توسط دانشجو حاا ر يك ماه پس از شروع ترم تحصيلي
تبصره  :چنانچه دانشگاه دانشجو را ملزم به واريز اجاره بها دوابگاه ننمايا ،صناوق مي توانا بعالوه پنجاه درصا مبلغ اجاره بها را
از اعتبار يارانه وساير تسهيالت آن دانشگاه حاا ر يك ماه ماناه به پايان ترم تحصيلي سر نمايا.
 دانشگاه ملزم است حاا ر تا پايان مات قرار داد(يكسال ) في بابت بازگشت اص وام وديعؤه مسؤكن مجؤردي هؤر
دانشجو از سيست فاز دو اتوماسيون ادذ و نسبت به پردادت آن اقاام نمايا .چنانچه دانشگاه ظرف مات يك ماه پؤس
از پايان قرارداد نسبت به بازگشت اص وديعه مسكن اقاام ننماياصناوق مجاز است از اعتبار يارانه وسؤاير تسؤهيالت
آن دانشگاه سر و به حسا وام وديعه مسكن مجردي صناوق رفاه واريز نمايا.
درراستای رفع کمبود ظافیت خوابااهی و ساو ت و تسایع در یملیات اساکان دانشاجویان  ،پیشانااد واندوا رفااه
دانشجویان مبنی با پاداخت ایتبار ودیعه مسکن دانشجویان مجاد به دانشاااه هاا باه من اور ایجااد خواباااه هاای
استیجاری مطاح گادید و با استناد به بند (( ا ف )) ماده  3اساسنامه وندوا رفاه دانشجویان با توجه باه مآایاای ایان
طاح با ودور مجوع ایطای وام به دانشجویان مجاد به شاح ذیل موافقت بعمل ومد و مقار گادید:
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 -1ودیعه مسکن دانشجویان مجاد به حساب دانشااه ها واریآ می شود یکن دانشاجویان سااکن در خواباااه هاای
استیجاری که اع محل واماای ودیعه مسکن دانشجویان مجاد تامین شده است بدهکاران اولی وندوا به حساب می
ویند
 -2دانشااه موظف است در عمان فااغت اع تحصیل دانشجویان مذکور ( سااکن در خواباااه هاای اساتیجاری ) و یاا
تخلیه خوابااه توسط وی وام ودیعه مابوطه را به حساب وندوا واریآ نماید و چنانچه سیاست وندوا به تاداوم ایان
اما باشد دانشااه می تواند پس اع کسب مجوع العم اع وندوا دانشجوی جدیدی ر ا جایاآین نماوده و بااای وی وام
ودیعه مسکن تقاضا نماید.
 -3دانشااه بااساس تفاهم نامه تن یمی با وندوا موظف به ارائه اسناد درخواستی وندوا بوده و باید دروماد حاواله
را به حساب وندوا واریآ نمایند.
 -4دستورا عمل اجاایی نحوه ایطای وام و چاونای باعپاداخت ون توسط وندوا تایه و جات اجااا باه دانشاااه هاا
ابالغ خواهد شد.

اين دستور العم مشتم برمقامه و آدرين نمونه قرارداد در صناوق و توضيحاتي از مصوبه مورخ  88/0/1و 88/18/18
ه به تصويب هيات امناي صناوق رفاه دانشجويان رسياه است ،مي باشا.
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فصل چهارم:

مقررات و دستورالعملهاي
بازپرداخت انواع وامهاي
دانشجویي
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دستورالعمل (ماده )13اساسنامه صندوق رفاه دانشجويان
ماده  -1ليه سازمانها و نهادهاي دولتي ،مؤسسات تعاوني و دصوصي ،اشخات حقيقي و حقوقي ه به هر طريق يا در هر زمان از
دامات بهرهمناان از مزاياي صناوق رفاه دانشجويان استفاده مينماينا ،همچنين اتحاديههاي صنفي و ساير مؤسساتي ه اقاام به
صاور پروانه ار ،عضويت سازمان نظام پزشكي ،مجوز ايجاد ارگاه ،آموزشگاه يا فروشگاه مي ننا و نيز اداره گذرنامه ،موظفنا برابر
مفاد اين دستورالعم نسبت به معرفي فارغ التحصيالن و واريز باهي آنان حسب مورد با صناوق رفاه دانشجويان وزارتهاي فرهنگ
و آموزش عالي و بهااشت ،درمان و آموزش پزشكي همكاري ننا.
ماده  -2سازمانهاي ياد شاه در ماده ( )9اين تصويبنامه موظفنا در صورت استخاام فارغالتحصيالن دانشگاهها و مؤسسات آموزش
عالي اع از قراردادي ،پيماني و رسمي بر اساس مبالغ اعالم شاه توسط هر صناوق يا دانشگاه نسبت به سر اقساط از حقوق فارغ-
التحصيالن و واريز آنها حسب رشته تحصيلي به حسا درآما ادتصاصي هر صناوق اقاام و اص اعالميه آن را جهت اعمال حسا
به صناوق ذيربط ارسال ننا.
ماده  -3دستگاهها ،سازمانها و مؤسسات ياد شاه در ماده ( )9چنانچه قب از صاور اين دستورالعم از دامات بهرهمناان از مزاياي
صناوق رفاه دانشجويان استفاده ردهانا و تا نون نسبت به سر و واريز اقساط باهي آن اقاام ننمودهانا موظفنا در اسرع وقت نسبت
به انجام اين امر اقاام ننا.
ماده  -4ليه دستگاهها و سازمانها و مؤسسات موضوع ماده ( )9اين دستورالعم ه به نحوي از انحا اقاام به صاور پروانه ار،
مجوز ايجاد ارگاه ،فروشگاه ،مطب ،آزمايشگاه و غيره در مورد فارغ التحصيالن دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مي ننا ،موظفنا
قب از صاور پروانه يا هر نوع مجوز ار فارغ التحصيالن را حسب رشته تحصيلي به هر صناوق معرفي ننا.
باهي ،تعااد و مبالغ اقساط فارغالتحصيالن دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي توسط هر صناوق برابر مبالغ
ماده - 5ميزان
دريافتي تعيين و به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي اعالم ميشود.
ماده  -6دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي فقط پس از مشخص شان تعااد اقساط و ميزان آن توسط هر صناوق و ادذ تعها
رسمي مبني بر پردادت اقساط تعيين شاه از دانشجو اجازه صاور تﺄييايه موقت فارغ التحصيلي را دواها داشت .مبالغ اقساط ماهانه-
اي ه فارغ التحصي يا مح ار او ملزم به پردادت آن ميباشنا در تﺄييايه موقت فارغ التحصيلي درج دواها شا.
ماده  -3ليه بانكها در سراسر شور موظفنا وجوهي را ه به عنوان حسا هاي ياد شاه در ماده ( )1از مؤسسات مختلف يا افراد
دريافت ميدارنا به همراه صورت اسامي فارغ التحصيالن باهكار به حسا هاي مورد نظر حواله ننا و بانكهاي مذ ور نيز وجوه ياد
شاه را به تفكيك حوالهها در ارتهاي حسا ربت و مراتب را با ارسال اص اعالميه فهرست اسامي ،سه القسط و تاريخ پردادت،
حسب مورد به هر صناوق ارسال ننا.

اين دستورالعمل در جلسه مورخ  1334/11/11به پيشنهاد مشترک شماره /5344و مورخ  1334/3/29وزارت فرهنگ و
آموزش عالي و بهداشت ،درمان و آموزش پاشكي به تصويب هيﺄت وزيران رسيد.
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خالصهاي از نحوه محاسبه بدهيهاي فارغ التحصيالن سالهاي  53الي 53
 -1سال تحصيلي  50-54طبق بخشنامه  99/3108مورخ  50/8/13ليه مكهاي پردادتي به دانشجويان به عنوان مك هزينه
تحصيلي تلقي گرديا و دانشجويان بهرهمنا از آن موظفنا برابر مات استفاده از اين مكها در مؤسسات مختلف دامت نماينا.
 -2سال تحصيلي  54-55طبق آييننامه مصو سال  9054مكهاي پردادتي به دانشجوياني ه داراي معال  0به باال بودهانا به
عنوان مك هزينه تحصيلي و دانشجوياني ه معال  1تا  0داشته انا وام محسو شاه است.
دانشجويان ه
 -3سالهاي تحصيلي  55-53لغايت  9058برابر آييننامه مصو سال  9055مكهاي پردادتي به  5درصا
داراي باالترين معال بودهانا به عنوان مك هزينه تحصيلي و وجوه پردادتي به بقيه دانشجويان به عنوان وام منظور گردياه است.
 -4از سال  9058تا نون به موجب آييننامه مصو منض به بخشنامه  903/93858مورخ  58/1/98ليه وجوه پردادتي به
دانشجويان به عنوان وام تلقي گردياه و دانشجويان بهرهمنا موظف به بازپردادت آن هستنا .در همين رابطه در سال  9033به دنبال
بازگشايي دانشگاهها و ايجاد اشتغال به تحصي دانشجويان  15واحاي و اجراي طرح مرحله اول انتقال ،آيين نامه قبلي با ايجاد
تغييراتي در متن آن طي بخشنامه شماره  903/0511مورخ  9033/99/91به ليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ارسال گرديا
ه براساس آن نيز وجوه پردادتي به دانشجويان وام بوده و پس از فراغت از تحصي بايا به صناوق مسترد گردد .اين آييننامه
همچنان معتبر مورد اجرا ميباشا.
تبصره :دان آمودتگاني ه در سنوات قب از انقال فرهنگي عالوه بر وام تحصيلي از مك هزينه تحصيلي و مسكن بردوردار
بودهانا موظفنا معادل مات استفاده از مك هزينه تحصيلي و مسكن ،گواهي انجام ار ،معادل مات بهرهمناي از آموزش رايگان
ارائه نماينا تا مبلغ مك هزينه بخشوده شود و چنانچه در زمان دانشجويي شاغ بوده باشنا ملزم به بازپردادت مك هزينه به
صورت نقاي ميباشنا.
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دستورالعمل اجرايي بند (الف) تبصره  41قانون بودجه سال  1364كل كشور
(در مورد بازپرداخت بدهي فارغ التحصيالن بهرهمند از مااياي صندوق رفاه دانشجويان)

 -1مشمولين اين دستورالعم عبارتنا از :ليه مؤسسات دولتي ،تعاوني و دصوصي ه به هر طريق از دامات فارغ التحصيالن بهره-
منا از مزاياي صناوق رفاه دانشجويان استفاده مي ننا و يا اقاام به صاور پروانه ار ،مجوز ايجاد ارگاه ،فروشگاه ،مطب و غيره
مينماينا.
 -2اشخات حقيقي و حقوقي مشمول اين دستورالعم ه به طور مستمر يا موقت از دامات فارغ التحصيالن دورههاي تحصيلي
ارداني به باال به هر طريق بهرهمنا ميشونا موظفنا براي شروع دامت يا همكاري ،ارزشنامه تحصيلي آنان را از مؤسسه مح
تحصي هر يك ادذ و بر اساس ارقام منارج درآن نسبت به سر و واريز اقساط باهي آنان از اولين پردادت ،طبق بنا  8اين
دستورالعم اقاام نماينا.
 -3ليه مؤسسات بهرهمنا از دامات فارغ التحصيالن سال  9050به بعا موظفنا فهرستي متضمن ذ ر نام ،نام دانوادگي ،نام پار،
مؤسسه مح تحصي  ،رشته تحصيلي و سال فراغت از تحصي آنان (به است ناي فارغ التحصيالني ه گواهي عام باهي يا تسويه
حسا در پروناه دارنا و يا در حال پردادت اقساط باهي تعيين شاه دود هستنا) تهيه نماينا و براي تعيين وضعيت باهي به صناوق
ارسال دارنا.
 -4ليه اشخات حقيقي و حقوقي مشمول اين دستورالعم ه به نحوي از انحا اقاام به صاور پروانه ار ،مجوز ايجاد ارگاه،
فروشگاه ،مطب و غيره در مورد فارغ التحصيالن دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مينماينا ،موظفنا قب از صاور هرگونه پروانه
ار يا مجوز براي فارغ التحصيالن مذ ور ،آنان را جهت تعيين تكليف باهي به صناوق رفاه دانشجويان معرفي نماينا.
الف :اشخات حقيقي و حقوقي مشمول اين دستورالعم ه قبالً مجوز يا پروانه ار براي فارغالتحصيالن سال  9050به بعا صادر
ردهانا موظفنا مشخصات منارج در بنا  0و نيز نشاني مح ار آنان را به صناوق رفاه دانشجويان اعالم نماينا.
امور فارغ التحصيالن وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري موظفنا
 -5دانشگاهها و ليه مؤسسات آموزش عالي شور و نيز اداره
و اقساط باهي فارغ التحصيالن را در هر يك از مقاط تحصيلي در گواهيهاي موقت و ارزشنامهها و تﺄييايههاي صادره
جم
براي فارغ التحصيالن باهكار ه فرم نمونه آن قبالً توسط صناوق به مؤسسات آموزشي فرستاده شاه است قيا نماينا و رونوشتي از
آنها را به صناوق ارسال دارنا.
 -6تسلي هرگونه مارك تحصيلي اع از اص دانشنامه يا ريز نمرات به فارغ التحصيالن باهكار به است ناي گواهي موقت تحصيلي
موضوع بنا  5ممنوع و منوط به ارائه برگ تسويه حسا فارغ التحصيالن از صناوق دواها بود .بايهي است صاور گواهي موقت
تحصيلي نيز منوط به صاور دفترچه اقساط از طرف صناوق مي باشا.
 -3بهرهمناان از مزاياي صناوق رفاه دانشجويان چنانچه در داد شور و يا با استفاده از بورس تحصيلي در دارج از شور قصا
ادامه تحصي در مقط باالتري را داشته باشنا ميتواننا باسپردن تضمين افي به تشخيص صناوق رفاه دانشجويان به صناوق
مذ ور ،انجام تعهاات دود را به بعا از داتمه مقط تحصيلي جايا مو ول نماينا.
الف :فارغ التحصيالن موضوع بنا  8در صورتي ه به طور آزاد قصا ادامه تحصي در دارج را داشته باشنا موظفنا مكهاي دريافتي
را يكجا به صناوق رفاه دانشجويان تﺄديه نماينا.
ب :چنانچه هريك از فارغالتحصيالن پس از اشتغال و سب درآما نسبت به پردادت اقساط وام دود اقاام ننموده باشنا مشمول
تسهيالت موضوع بنا  8نخواهنا شا و الزم است قب از ربت نامه در مقط تحصيلي جايا با صناوق تسويه حسا نماينا.
 -3ليه اشخات حقيقي و حقوقي مشمول اين دستورالعم ه فارغ التحصيالن بهرهمنا از مزاياي صناوق رفاه دانشجويان را در
استخاام دارنا و يا به نحوي از دامات مستمر يا موقت آنان بردوردار ميشونا موظفنا باهي آنان را به اقساط ماهانه به ميزاني ه در
گواهي موقت يا تﺄ ييايه يا ارزشنامه تحصيلي هريك معين شاه است از اولين پردادت به فرد ذيربط تا تسويه حسا ام سر و با
ذ ر نامه مايون به حسا درآما ادتصاصي صناوق رفاه دانشجويان واريز نماينا و في رسيا آن را به صناوق ارسال دارنا.
 -9صناوق رفاه دانشجويان پس از دريافت ليه باهي هريك از باهكاران نسبت به صاور تسويه حسا به عنوان مؤسسات مح
تحصي افراد ذيربط و اعالم مراتب به اشخات حقيقي يا حقوقي ارسال نناه وجوه ،اقاام مي نماينا.
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 -11فارغالتحصيالني ه در طول تحصي از مك هزينههاي تحصيلي و مسكن صناوق رفاه دانشجويان درداد يا دارج شور
بردوردار بوده انا چنانچه قب از انجام تعها دواستار ماارك تحصيلي دود باشنا يا درصورتي ه از دامت استنكاف نماينا مكلفنا
وجوه دريافتي را به طور يكجا پردادت نماينا.
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دستورالعمل نحوه بازپرداخت وامهاي صندوق رفاه دانشجويان
 -1بهرهمناان از مزاياي صناوق رفاه دانشجويان ملزم ميباشنا حسب وضعيت تحصيلي (فراغت ،انصراف ،ترك و يا ادراج از
تحصي ) طبق مقررات صناوق نسبت به بازپردادت وامهاي دريافتي و اجارهبهاي دوابگاههاي دانشجويي اقاام نماينا.
 -2دانشگاهها و مرا ز آموزش عالي موظفنا به محض ترك يا فراغت از تحصي و قب از معرفي دانشجو به حوزه نظام وظيفه و
صاور گواهي مارك تحصيلي ،به منظور اشتغال و يا ادامه تحصي فارغ التحصيالن و يا دانشجويان تارك تحصي (انصرافي،
ادراجي) فهرست اسامي آنان را بر اساس فرم (پيوست شماره )98دستورالعم  ،به منظور تعيين وضعيت بازپردادت ديون به صناوق
رفاه دانشجويان ارسال نماينا.
 -3فارغ التحصيالن مرا ز آموزش عالي داد شور ه دامت نظام وظيفه دود را قب از شروع به تحصي انجام داده يا به نوعي از
انجام دامت نظام وظيفه معاف شاه و يا ميشونا ملزم هستنا حاا ر نه ماه پس از فراغت ازتحصي با سپردن تعها الزم به
صناوق ،ديون تحصيلي دود را بر اساس دفترچه شخصاً و يا از طريق مح اشتغال بازپردادت نماينا ودر صورتيكه بي از سه بار
متوالي در پردادت اقساط باهي دود تﺄدير نماينا باهي آنان به دين حال تباي دواها شا.
 -4تعااد و مبلغ اقساط بهرهمناان از مزاياي صناوق توسط صناوق رفاه دانشجويان تعيين دواها شا( .با توجه به ميزان باهي
حااق يك سال و حاا ر پنج سال)
 -5تاريخ آغاز بازپردادت باهي فارغ التحصيالن مرا ز آموزش عالي داد شور ه مشمول انجام دامت نظام وظيفه ميباشنا
حاا ر به نه ماه بعا از انجام دامت نظام وظيفه آنان مو ول ميگردد.

*تبصره  :آن دسته از دانشجويان بهره منا مزاياي صناوق رفاه ه ازاعزام به دامت نظام وظيفه استنكاف ورزياه و
يا داراي تادير غير قانوني در اعزام هستنا ،موظفنا حاا ر ظرف 1ماه پس از فراغت از تحصي نسبت به تعيين تكليف

باهي دود اقاام نماينا ،در غيراينصورت مشمول جريمه دير رد صناوق دواهنا شا*.
 -6بهرهمناان از مزاياي صناوق رفاه دانشجويان چنانچه در داد شور و يا با استفاده از بورس تحصيلي قصا ادامه تحصي در
دارج از شور در مقاط باالتر را داشته باشنا در صورتي ه پس از فراغت از تحصي مقط قبلي ،نسبت به بازپردادت قسمتي از
ديون دود طبق مقررات صناوق اقاام نموده باشنا ،ميتواننا با سپردن تعها ،بازپردادت بقيه باهي دود را به بعا از اتمام مقط
تحصيلي جايا مو ول نماينا.
تبصره :فارغ التحصيالن بهرهمنا از مزاياي صناوق و متقاضي ادامه تحصي در دوره معادل و يا پايينتر از مقط تحصيلي قبلي،
مشمول مزاياي اين بنا نخواها بود.
تبصره  : 2در صورتيكه فارغ التحصيالن بهره منا از وام شهريه صناوق  ،در فرصت  1ماهه بعا از فارغ التحصيلي در مقط باالتر
پذيرفته شونا  ،باهي وام شهرينه آنان نيز همچون باهي ساير تسهيالت مشمول بنا  3دستورالعم نحوه باز پردادت وامهاي صناوق
مي گردد .در اينصورت ارمزد مربوطه فقط تا پايان مقط قبلي ( مقط بهره مناي از تسهيالت داراي ارمزد) محاسبه مي گردد*.
 -3اداره بورس و دانشجويان دارج وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري با هماهنگي ،قب از اقاام به اعزام دانشجويان به عنوان
بورسيه به دارج از شور ،مشخصات بورسيهها را به صناوق ارسال نماينا .اعزام دانشجويان بورسيه به دارج از شور منوط به نااشتن
باهي و يا اعالم نظر صناوق مبني بر تعيين تكليف در دصوت چگونگي بازپردادت باهي اين قبي دانشجويان ،دواها بود.
 -3بهرهمناان از مزاياي صناوق در صورتي ه قصا ادامه تحصي در دانشگاههاي علوم پزشكي و دانشگاههاي غيردولتي را داشته
باشنا منوط به عام وقفه در باز پردادت اقساط وام مقط تحصيلي قبلي ،در صورت موافقت صناوق و سپردن سنا تعها بازپردادت
باقيماناه وام آنها به بعا از داتمه تحصي دوره جايا مو ول ميگردد.
تبصره  -1بهرهمناان فارغ التحصي از دانشگاه هاي داد شور ه به صورت آزاد قصا ادامه تحصي در دارج از شور را دارنا
ملزم به بازپردادت ليه وجوه دريافتي و ادذ تسويه حسا از صناوق براي دريافت ماارك تحصيلي دود هستنا.
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تبصره  -2بهرهمناان از مزاياي صناوق ه قصا ادامه تحصي در مرا ز آموزش عالي وابسته به ساير دستگاهها را داشته باشنا ملزم
هستنا قب از دريافت هر نوع مارك تحصيلي با صناوق رفاه دانشجويان تسويه حسا نماينا.

* -1پذيرفته شاگان بورس تحصيلي دوره د تري موظفنا براي بازپردادت وجوه باهكاري مقاط قبلي دود براساسا ضوابط
صناوق رفاه دانشجويان اقاام نماينا
 -11دانشجويان و دان آمودتگاني ه به نحوي از مزاياي صناوق بهرهمنا و به درجه رفي شهادت نائ يا جانباز ،از ارافتاده لي يا
فوت ميشو نا در صورت اعالم رويااد مذ ور حسب مورد از سوي بنياد شهيا انقال اسالمي ،بنياد مستضعفان وجانبازان ،سازمان
بهزيستي شور و يا سازمان ربت احوال ،از ليه ديون دود به صناوق به است ناي وديعه مسكن و جريمه عام تخليه به موق دوابگاه
معاف ميشونا.
 -11مات بازپردادت باهي دانشجويان روشنال ،ناتوان و توان جسمي دو برابر مات تصويب شاه براي دانشجويان عادي مي
باشا و تاريخ شروع بازپردادت باهي آنان يك سال پس از فراغت از تحصي در نظر گرفته مي شود.
تبصره :تﺄييا دانشجويان ناتوان و توان جسمي مي بايا توسط سازمان بهزيستي شور و دانشجويان روشنال توسط معاونت
دانشجويي و فرهنگي دانشگاه انجام گيرد.
 -12در صورتي ه دانشجويان مذ ور در ماده فوق ،حائز ميانگين  93و باالتر باشنا از بازپردادت  03درصا باهي (به جز وديعه
مسكن و جريمه عام تخليه به موق دوابگاه) معاف ميشونا.
 -13تار ين تحصي اع از انصرافي وادراجي ملزم به بازپردادت يكجاي باهي دود ميباشنا.
تبصره :باهي بهرهمناان از مزاياي صناوق ه ترك تحصي (انصراف ،ادراج) حاص نمودهانا درصورت ارائه گواهي دانشگاه مبني
برعام بضاعت مالي و حاا ر  93درصا از فارغ التحصيالن و موافقت صناوق رفاه دانشجويان به صورت اقساط حاا ر سه ساله قاب
دريافت دواها بود.
 -14تسلي اص مارك تحصيلي و ريزنمرات استفاده نناگان از مك يا وام فقط بعا از استرداد لي باهي و انجام تعهاات قانوني
ديگر امكان پذير است.
 -15بهرهمناان از مزاياي صناوق رفاه ه پس از ترك تحصي (انصرافي ،ادراجي) قصا شر ت مجاد در آزمون ورودي دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالي را داشته باشنا مكلفنا نسبت به استرداد وامهاي دريافتي و اجارهبهاي دوابگاه دانشجويي مورد استفاده ،بطور
يكجا اقاام نماينا.
 -16صناوق رفاه دانشجويان مكلف مي باشا نسبت به وصول و ايصال مطالبات دولت و هزينههاي متعلقه در مورد دانشجويان و يا
فارغ التحصيالن ه از ادا دين دود استنكاف نموده انا در مراج قضايي تا آدرين مرحله اع از پژوه و فرجام اقامه دعوي نمايا.
 -13تاريخ آغاز بازپردادت باهي دانشجوياني ه در دو رشته همزمان ،تحصي نمودهانا بعا از فراغت ازتحصي در رشته دوم با
احتسا زمان نظام وظيفه مقرر دواها بود.
 -13مات بازپردادت وام موارد دات بابت بيماريهاي پرهزينه و با تﺄييا عام بضاعت مالي توسط دانشگاه و به تشخيص رئيس
صناوق رفاه دانشجويان حاا ر  0برابر مات بازپردادت دانشجويان عادي ميباشا.
 -19زمان آغاز بازپردادت تسهيالت دريافتي دانشجويان مبتكر هماننا ساير دانشجويان پس از فراغت از تحصي دواها بود.
تبصره  -1ميزان اقساط ،هماننا اقساط تعيين شاه براي ساير دان آمودتگان در ماده  4شيوه اجرايي نحوه بازپردادت تسهيالت
رفاهي صناوق رفاه دانشجويان ميباشا.
تبصره  -2چنانچه طرح به طور ام اجرا نگردد ،وام دريافتي بالفاصله پس از فراغت ازتحصي به صورت يكجا بازپردادت مي-
گردد.
 -21مات بازپردادت تسهيالت دريافتي دانشجويان قهرمان ورزشي  1برابر مات تصويب شاه در آييننامه بازپردادت باهي
دانشجويان عادي ميباشا .تاريخ شروع بازپردادت باهي دان آمودتگاني ه دامت نظام وظيفه دود را قب از شروع به تحصي
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انجام دادهانا و يا به نوعي از انجام دامت نظام وظيفه معاف شاه يا ميشونا يكسال و دان آمودتگاني ه مشمول انجام دامت
وظيفه ميباشنا  0سال پس از فراغت از تحصي ميباشا.
 -21مات بازپردادت تسهيالت دريافتي توسط دانشجويان دسارت دياه در حوادت غيرمترقبه ماننا :زلزله ،سي  ،طوفان و 1 ...برابر
مات تصويب شاه در آييننامه بازپردادت باهي دانشجويان عادي ميباشا .براي دان آمودتگاني ه دامت نظام وظيفه دود را قب
از شروع به تحصي انجام دادهانا و يا به نوعي از انجام دامت وظيفه معاف شاهانا يا ميشونا  98ماه پس از فراغت از تحصي و
دان آمودتگاني ه مشمول انجام دامت نظام وظيفه ميباشنا  98ماه به اضافه مات زمان دامت نظام وظيفه تعيين ميگردد.
بازپردادت وديعه مسكن پس از فراغت از تحصي و قب از صاور دفترچه اقساط براي ساير وامها به صورت يكجا دواها بود و قاب
تقسيط نميباشا .دانشجويان مذ ور از جريمه عام تخليه به موق دوابگاه معاف دواهنا بود.
 -22جهت صاور دفترچه اقساط به ليه دان آمودتگان  93درصا از باهي ميبايست پردادت گردد و براي مابقي باهي دفترچه
اقساط صادر ميشود.
تبصره :معاونتهاي دانشجويي و فرهنگي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مجازنا حاا ر تا  93درصا از دانشجويان هر سال
ميته امااد امام دميني (ره) ،سازمان بهزيستي ،دانوادههاي شاها و اي ارگران و دانشجويان
تحصيلي شام گروههاي تحت پوش
داراي شرايط دات را از پردادت يكجاي  93درصا باهي به هنگام فراغت از تحصي معاف مينماينا.

*-23مات بازپردادت تسهيالتي (وام ارزي ) دريافتي  3ماه بعا از فراغت از تحصي و با توجه به ميزان تسهيالت
دريافتي در طول تحصي حاا ر تا  5سال تقسيط مي باشا .درصورت عام بازپردادت درموعا مقرر  ،جريمه دير رد با

نرخ ارز روز تعلق دواها گرفت*.

 - دانشجوياني ه پس از ترك  ،ادراج و يا فراغت از تحصي  ،باون عذر موجه از بازگشت به ايران دودداري
نماينا متعها يا ضامن  ،موظفنا دو برابر وجوه دريافتي بعالوه هزينه هاي متعلقه را بكجؤا بؤه صؤناوق رفؤاه
دانشجويان مسترد نماينا.
 تسلي اص ارزشنامه تحصيلي دانشجوي بهره منا از وام ارزي منوط به تسويه حسا نهايي با صناوق رفؤاه
دانشجويان مي باشا.
 بهره مناان دان آمودته از دانشگاه ها ي داد شور ؤه بصؤورت آزاد و بؤا هزينؤه شخصؤي قصؤا ادامؤه
تحصي در دارج از شور را دارنا ملزم به تعيؤين تكليؤف وضؤعيت بؤاهي مقؤاط قبلؤي بؤا صؤناوق ر فؤاه
دانشجويان براي دريافت ماارك تحصيلي دود مي باشنا و درصورت تشخيص صناوق رفاه دانشؤجويان  ،بؤا
سپردن تضمين افي  ،انجام تعهاات متقاضي به بعا ازداتمه مقط تحصيلي جايا مو ول دواها شا.

* -14دستور العم بازپردادت وام مك آموزشي به دانشجويان نابيناو بينا
 ميزان باهي دانشجو بابت وام فوق با ساير باهي ها جم ويكجا دفترچه اقساط صادر مي شود.
 مات بازپردادت وام ايؤن دانشؤجويان مطؤابق مؤاده ( )93دسؤتورالعم بازپردادؤت وامهؤاي صؤناوق رفؤاه

دانشجويان وتبصر ه آن مي باشا*.
*-15براساس قسمت "ك" بنا  8قانون بودجه سال  9081و ماده  95اساسؤنامه صؤناوق وبنؤاج تبصؤره  43قؤانون
بودجه  9034فرزناان شاها بابت ديوني ه صناوق هرساله درحا ميزان اعتبارات دود تعيين مي نا به صناوق بؤري

الزمه مي گردنا*.
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اين دستورالعمل در  23ماده و22بند و  11تبصره در تاريخ  32/4/25 ،39/5/26 ،35/11/26و 33/3/2و
35/12/13و 36/11/22و  39/6/3و  39/12/15به تصويب هيﺄت امناي صندوق رفاه دانشجويان رسيد.
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دستورالعمل نحوه محاسبه كارماد تﺄخير بازپرداخت تسهيالت دانشجويي
با توجه به لزوم پردادت به موق باهي هاي تسهيالت رفاهي دانشجويي توسط دان آمودتگان مؤسسات آموزش عالي در نهمين
جلسه هيﺄت امنا صناوق رفاه دانشجويان مورخ  88/0/91مقرر گرديا ه به ميزان باقيماناه باهي افرادي ه در زمان مشخص شاه
براي پردادت اقاام ننمودهانا مبلغي با عنوان ارمزد تﺄدير با شرايط زير به باقيماناه باهي اضافه گردد.
ماده  -1به منظور تسري در عمليات بازپردادت باهي و ترغيب باهكاران براي پردادت به موق به ميزان باهي مبلغي به عنوان
ارمزد تﺄدير (درصورت تعويق در بازپردادت) اضافه دواها شا.
ماده  -2ميزان ارمزد تﺄدير به ازا مات تعويق ،طبق محاسبه زير بر مبناي نرخ  %91به ميزان قسط معوق اضافه مي گردد.
(مدت تعويق) ×(×12مياان قسط معوق) = مياان كارماد تﺄخير
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تذكر -1مات تعويق عبارت است از روزهاي سپري شاه از زمان مقرر براي پردادت هر قسط از باهي ،تازمان محاسبه.
تذكر -2ميزان قسط معوق عبارت است از مبلغ قسط تعيين شاه به صورت ماهانه.
ماده  -3ارمزد تﺄدير شام افراد زير ميگردد:
الف -دان آمودتگان داراي دفترچه اقساط ه تاريخ سررسيا قسط آنان بي از سه بار به تعويق افتاده است.
ب -منصرفين ،تار ين و محرومين از تحصي ه از بازپردادت باهي (طبق مقررات مربوط) استنكاف نمودهانا.
ج -متقاضيان تعويق باهي به بعا از فراغت از تحصي مقط بعاي ،در صورت عام رعايت وقفه تحصيلي مجاز (يكسال).
تذكر :در صورت عام پردادت يكجاي باهي قبلي ،ميزان جريمه براي صاور دفترچه اقساط جايا به صورت نقاي ادذ دواها شا.
ماده  -4مبلغ ارمزد تﺄدير به حسا درآما ادتصاصي صناوق واريز دواها گرديا.
تذكر :ميزان باهي دريافتي و ارمزد تﺄدير به طور مجزا در نامههاي صادره تسويه حسا درج دواها گرديا.
*ماده  -5كليه فارغ التحصيالني كه بدهي خود را يكجا پرداخت نمايند به شرط آنكه از نصف مدت تقسيط نگذشته
باشد  ،مشمول  11درصد تخفيف در جريمه ديركرد خواهندشد.
تبصره :درموارد خاص به تشخيص رئيس صندوق ،دانشجويان از پرداخت جريمه ديركرد معاف مي گردند.
موضوع نحوه محاسبه كارماد تﺄخير بازپرداخت تسهيالت دانشجويي به تصويب هيﺄت امناص رسيده است .اين دستورالعمل در

تاريخ  39/1/24توسط صندوق رفاه دانشجويان تدوين گرديده است واصالحيه آن با توجه به مصوبه سي وهفتم هيات
امنا مورخ  1391/4/13صورت پذيرفته است.
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شيوه اجرايي نحوه بازپرداخت تسهيالت رفاهي صندوق رفاه دانشجويان
(كمك هاينه ،انواع وام ،وديعه مسكن واجارهبهاي خوابگاه)
هدف :تﺄمين بودجه صناوق از مح استرداد وجوه پردادتي به دانشجويان در زمان تحصي و اجارهبهاي دوابگاههاي دانشجويي براي
فراه نمودن اعتبار پردادت تسهيالت رفاهي دانشجويي به دانشجويان مستعا و بضاعت شاغ به تحصي در دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالي ميباشا ه با توجه به توضيحات ذي به صورت يكسان انجام دواها شا.
ماده  -1دانشگاهها و مرا ز آموزش عالي موظفنا به محض ترك يا فراغت از تحصي و قب از صاور گواهي موقت تحصيلي براي
اشتغال و يا ادامه تحصي فارغ التحصيالن و يا دانشجويان تارك تحصي (منصرفين ،محرومين از تحصي ) و معرفي آنان به حوزه
نظام وظيفه ،فهرست اسامي آنان را بر اساس (فرمهاي پيوست شماره  )91به منظور تعيين وضعيت بازپردادت ديون به صناوق رفاه
باهي مجوز الزم توسط صناوق به امور آموزش مح
دانشجويان ارسال نماينا .بايهي است متعاقباً به شرط تﺄييا واريز وجه
تحصي ارسال دواها گرديا .در صورتي ه امور دانشجويي دانشگاهها و مرا ز آموزش عالي نيز نياز به تﺄييا واريز وجه باهي
دارنا ميبايا از فرم پيوست شماره  91يك نسخه اضافه تهيه و ارسال نماينا.
ماده  -2بهرهمناان از تسهيالت رفاهي دانشجويي به شرح زير ميبايا ليه باهي دود را به محض فراغت از تحصي يا قط
تحصي به صورت يكجا به حسا صناوق واريز نماينا.
 -1-2تار ين تحصي .
 -2-2منصرفين ازتحصي .
 -3-2محرومين ازتحصي (ادراجي).
 -4-2دان آمودتگاني ه قب از ارديبهشتماه سال  9083فراغت از تحصي يافتهانا.
 -5-2ساني ه به صورت آزاد قصا ادامه تحصي در دارج از شور را دارنا.
 -6-2استفاده نناگان از مزاياي وديعه مسكن.
 -3-2ساني ه قصا شر ت مجاد در آزمون ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در همان مقطعي ه آن را ترك و يا از آن
انصراف نمودهانا را داشته باشنا.
 -3-2متقاضيان ادامه تحصي ه در دوره معادل و يا پايينتر از مقط تحصيلي قبلي قصا ادامه تحصي دارنا.
 -9-2ليه دانشجويان شاغ به تحصي در دارج از شور ه از مزاياي مك هزينه دانشجويان دارج بهرهمنا بودهانا( .نحوه
محاسبه براساس معادل ريالي نرخ رسمي ارز شناور دواها بود).
 -11-2دارناگان دفترچه بازپردادت اقساط ه بي از  0بار متوالي در پردادت اقساط باهي تﺄدير نماينا.
 -11-2ساني ه شام دير رد تخليه دوابگاه شاهانا( .هزينه دير رد تخليه دوابگاه)
تبصره -1شاغلين به تحصي در د ارج از شور ه از مزاياي مك هزينه دانشجويان دارج بهرهمنا ميباشنا در صورت ارائه گواهي
انجام ار در داد شور به ميزان و مات استفاده از مك هزينه ،از بازپردادت مك هزينه دريافتي معاف ميباشنا.
تبصره  -2باهي افراد ذ ر شاه در بنا ( )1-9و ( )1-1و ( )1-0در صورت ارائه گواهي رسمي مؤسسه آموزش عالي مح تحصي
مبني بر عام بضاعت مالي مايون و موافقت صناوق ،بصورت اقساط حاا ر سه ساله پس از سپردن تعها و دريافت دفترچه
بازپردادت ،تباي دواها گرديا( .تاريخ شروع سررسيا اقساط براي افرادي ه مشمول دامت نظام وظيفه نميباشنا ،يكماه پس از
صاور دفترچه و افرادي ه مشمول دامت نظام وظيفه ميباشنا ،يك ماه پس از انجام دامت نظام وظيفه دواها بود).
تبصره  -3مات بازپردادت باهي دانشجويان آزاده ،جانباز و از ارافتاده ه ترك و يا انصراف از تحصي داده و يا ادراج شاه باشنا
حاا ر  14ماه تعيين ميگردد .تاريخ شروع اقساط اين گونه افراد ،در صورت تﺄييا عام بضاعت مالي آنان از سوي مؤسسه آموزش
عالي مح تحصي طبق تبصره  1محاسبه ميگردد.
*تبصره  -4بازپرداخت وام وديعه مسكن درصورت ادامه تحصيل در مقطع باالتر با درخواست دانشجو و اعالم نياز
مالي از سوي معاونت د انشجويي دانشگاه و با تائيد رياست صندوق رفاه دانشجويان و براساس شيوه نامه اجرايي
قابل انتقال مي باشد.
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ماده  -3بهرهمناان از تسهيالت رفاهي دانشجويي به شرح زير ميتواننا پس از سپردن تعها ،باهي دود را تقسيط و در تاريخ
سررسيا هر قسط به صناوق پردادت نماينا.
 -1-3دان آمودتگان از  9083/1/0به بعا (تاريخ شروع اولين قسط و نحوه محاسبه در ماده  4مشخص گردياه است).
تبصره -افرادي ه با استفاده از بورس تحصيلي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري قصا ادامه تحصي در دارج از شور را دارنا در
صورتي ه حا فاص تاريخ فراغت از تحصي تا شروع مقط بعاي متر از يكسال وقفه تحصيلي داشته باشا ميتواننا باهي دود
را به بعا از تاريخ فراغت ازتحصي مقط بعاي به شرط سپردن تعها ،مو ول نماينا.
 -2-3فارغالتحصيالن داراي دفترچه اقساط ه در مقاط باالتر تحصيلي در دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
و وزارت بهااشت ،درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي غيردولتي پذيرفته ميشونا (باحفظ وقفه تحصيلي حاا ر يكسال ،حا
فاص دو مقط ) ،ميتواننا با ارائه گواهي اشتغال به تحصي بعا از دريافت دفترچه اقساط الم ني ،بازپردادت باهي دود را به پس از
فراغت از تحصي در مقط باالتر انتقال دهنا.
تبصره  -1مات زمان دامت نظام وظيفه به مات وقفه منارج در بنا 1-0افزوده ميگردد.
تبصره  -2مات زمان ادامه تحصي در مقاط باالتر براي دوره ارداني به ارشناسي و ارشناسي به ارشناسي ارشا ،حاا ر 1
سال و براي مقاط ارشناسي ارشا به د تري ،حاا ر  4سال از تاريخ شروع به تحصي ميباشا و براي دانشجوياني ه با استفاده از
بورس وزارت علوم قصا ادامه تحصي دردارج از شور را دارنا ،از تاريخ اعزام محاسبه ميشود.
تبصره  -3دان آمودتگاني ه داراي دفترچه اقساط هستنا و در مقاط باالتر تحصيلي انصراف ميدهنا بازپردادت باهي آنان و
صاور دفترچه اقساط به تاريخ انصراف از تحصي با احتسا  1ماه منظور ميگردد.
 -3-3بهرهمناان از مزاياي صناوق ه قصا ادامه تحصي در مرا ز آموزش عالي وابسته به ساير دستگاهها را داشته باشنا ملزم به
بازپردادت يكجاي باهي دود به حسا صناوق رفاه دانشجويان ميباشنا.
ماده  -4نحوه محاسبه و صاور دفترچه اوراق بازپردادت باهي بهرهمناان از تسهيالت دانشجويي به شرح زير ميباشا:
الف :تاريخ شروع پردادت باهي دان آمودتگان مرا ز آموزش عالي داد شور ه دامت نظام وظيفه دود را به پايان رساناه و يا
از آن معاف گردياهانا  1ماه پس از تاريخ فراغت از تحصي ميباشا.
ب :تاريخ شروع بازپردادت باهي دان آمودتگان مرا ز آموزش عالي داد شور ه مشمول انجام دامت نظام وظيفه ميباشنا
براساس مات زمان دامت نظام وظيفه به اضافه نه ماه تعيين ميشود.
تذكر مهم :در صورتي ه دان آمودتگان مشمول پس از دريافت دفترچه اقساط ،در هر زمان اقاام به دريا دامت سربازي نماينا و
يا به هر نحو از دامت معاف گردنا ،موظفنا در اسرع وقت ضمن مراجعه به صناوق نسبت به تعويض دفترچه اقساط دود با تاريخ
سررسيا جايا اقاام نماينا.
ج :حاا ر مات زمان اقساط ،پنج سال دواها بود.
د :ميزان اقساط دان آمودتگان آزاده ،براساس حااق اقساط تعيين ميگردد.
ه :حاا ر ظرف زماني مجاز براي تقسيط باهي دان آمودته  1ماه ميباشا  .بايهي است دان آمودته بايستي در مهلت تعيين شاه
نسبت به تعيين تكليف ودريافت صاور دفترچه اقساط از دانشگاه اقاام نماينا .
و :براي دان آمودتگاني ه دامت نظام وظيفه را نگذراناه انا مات زمان دامت نظام وظيفه فقط جهت تعويق سررسيا اقساط بوده
و در مهلت داده شاه (حاا ر  1ماه) جهت مراجعه و تعيين تكليف و دريافت دفترچه اقساط تاريري ناارد.
ماده  -5صاور تسويه حسا براي هر مقط  ،منوط به بازپردادت ليه ديون در آن مقط تحصيلي و مقاط تحصيلي قبلي به حسا
صناوق ميباشا.
ماده  -6دانشجويان و دان آمودتگاني ه به نحوي از مزاياي صناوق بهرهمنا و به درجه رفي شهادت ناي گردياهانا و يا فوت
نمودهانا ،حسب مورد براساس تﺄييا رسمي بنياد شهيا انقال اسالمي و اداره ربت احوال مح  ،از ليه ديون دود (به غير از وديعه
مسكن ،وام موارد دات) معاف ميباشنا.
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ماده  -3دانشجويان و دان آمودتگان بهرهمنا از مزاياي صناوق ه جانباز يا از ارافتاده لي ميباشنا ،حسب مورد براساس تﺄييا
رسمي سازمان امور جانبازان بنياد و سازمان بهزيستي از ليه ديون دود (به غير از وديعه مسكن ،جريمه عام تخليه به موق دوابگاه،
وام موارد دات) معاف ميباشنا.
ماده  -3صاور و ارسال هرگونه تﺄييايه تحصيلي و همچنين ارسال ريزنمرات به صورت محرمانه براي دان آمودتگاني ه از
تسهيالت رفاهي دانشجويي استفاده نمودهانا و نسبت به سپردن تعها محضري (پيوست شماره  )0اقاام و دفترچه بازپردادت اقساط
وام را دريافت نمودهانا ،در صورت عام من قانوني ديگر بالمان است.
تبصره -صاور و ارسال هرگونه تﺄييايه تحصيلي دان آمودتگاني ه تا تاريخ  83/1/1فراغت از تحصي و يا به هر صورت قط
تحصي داشتهانا منوط به تسويه حسا قطعي با صناوق رفاه دانشجويان ميباشا.
ماده  -9دانشجويان ميتواننا در طول تحصي تمام يا قسمتي از باهي دود را به حسا صناوق واريز نماينا ه به شرط ارسال
اص في يا حواله بانكي به همراه فرم مربوطه در زمان فراغت يا قط تحصي در ميزان باهي آنان منظور دواها شا.
ماده  -11صناوق رفاه دانشجويان مكلف ميباشا نسبت به وصول و ايصال مطالبات دولت و هزينههاي متعلقه در مورد دانشجويان و
يا دان آمودتگاني ه از ادا دين دود استنكاف نمودهانا در مراج قضايي تا آدرين مرحله ،اع از پژوه و فرجام ،اقامه دعوي
نمايا.
تبصره :در صورت عام پردادت به موق اقساط از سوي دارناگان دفترچه اقساط باهي به ميزان باقيماناه پردادت نشاه ،درصاي به
عنوان ارمزد جريمه تﺄدير ،طبق دستورالعم مربوط تعلق دواها گرفت.
ماده  -11ليه بهرهمناان ميبايا مبالغ باهي دود را به حسا صناوق رفاه دانشجويان واريز و پس از صاور تسويه حسا از سوي
صناوق رفاه دانشجويان نسبت به ادذ مارك تحصيلي از طريق دانشگاه اقاام نماينا.
ماده  -12دانشجويان انتقالي به مؤسسات آموزش عالي غير وابسته به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ميبايا ليه باهي دود را به
طور يكجا به صناوق رفاه دانشجويان واريز و تسويه حسا نماينا.
ماده  -13دانشجويان انصرافي ،ادراجي ،تارك تحصي ه بعا از رأي ميسيون موارد دات در دوره نوبت دوم دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالي ادامه تحصي ميدهنا در صورت بهرهمناي از مزاياي صناوق ملزم به واريز يكجاي باهي ميباشنا.
تبصره -در صورت عام بضاعت مالي و با تﺄييا و ارائه گواهي رسمي از مؤسسه مح تحصي اين قبي دانشجويان نسبت به ادذ 93
درصا از باهي به صورت نقاي و مابقي به صورت تقسيط ،به بعا از زمان فراغت از تحصي مو ول ميگردد.
تذكر -موارد ذ ر شاه در دصوت دانشجويان اعاده به تحصي در شرايط روزانه اعمال نميگردد.
ماده  -14بهرهمناان از مزاياي صناوق در دوره روزانه ه به دانشگاه پيام نور ،دوره هاي نوبت دوم و يا مؤسسات غيرانتفاعي انتقال
مييابنا ملزم به بازپردادت يكجاي باهي ميباشنا.
تبصره -1در صورت انتقال اين دسته از دانشجويان به دانشگاه دولتي دوره نوبت دوم و يا مهمان ،باهي ايشان به پس از فراغت از
تحصي و با تشخيص رئيس صناوق رفاه دانشجويان انتقال مييابا.
تبصره  -2اسناد و ماارك تعها محضري اين قبي دانشجويان توسط دانشگاه مقصا ادذ و تا زمان فارغ التحصيلي نگهااري مي-
گردد.
ماده  -15انتقال باهي دانشجويان در يك دوره آموزشي در دانشگاههاي يكسان همان رشته و همان مقط به همان دوره آموزشي
بالمان ميباشا در غير اينصورت دانشجوي انصرافي محسو گردياه و طبق مقررات مي بايست باهي دود را پردادت نمايا.

اين شيوه اجرايي كه به تصويب رئيس صندوق رفاه دانشجويان رسيده است از تاريخ  32/3/1قابل اجرا ميباشد.
*و درتاريخ  91/5/23اصالح گرديد.
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با توجه به محاوديت مناب مالي صناوق رفاه دانشجويان مقررات پردادت وام دوابگاه به دانشجويان (ماده الحاقي به
آئين نامه نحوه استفاده از وامهاي صناوق رفاه دانشجويان (مصو بيست و چهارمين جلسه هيﺄت امنا صناوق مورخ
 ) )83/0/1لغو ميگردد .همچنين با توجه به لغو وام دوابگاه ،عبارت "بازپرداخت وام خوابگاه" در ماده الحاقي به
دستورالعم نحوه بازپردادت وامهاي صناوق رفاه دانشجويان به عبارت " بازپرداخت اجاره بهاص خوابگاه" تغيير
مييابا.
.
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