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مقدمه:
درآغاز سال تحصيلي 98-99به منظور استفاده بهتر دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ،راهنمای تسهيالت رفاهي مشتمل بر قوانين
و مقررات  ،اساسنامه ،با آخرین تغييرات مصوبات هيﺄت امناء تهيه و در اختيار متقاضيان از تسهيالت دانشجویي قرار مي گيرد تا استفاده از آن موجب
ت سهيل در انجام امور رفاهي گردد .همچنين ضروری ست کاربران دان شگاهها و مؤ س سات آموزش عالي در محدوده مقررات ،ن سبت به حل م شكالت
دانشجویان و رسيدگي به تقاضای آنان اقدام نمایند.
صندوق رفاه دان شجویان اميدوار ا ست با اقدامات چند ساله اخير ،توان سته با شد علي رغم تحقق عدم صد در صدی اعتبارات تخ صي صي ،حداقل
بخشييي از مشييكالت مالي دانشييجویان عمیم و مسييادل امور دانشييجویي دانشييگاهها و مؤسييسييات آموزش عالي را با هماهنگي ،اجرای آیين نامهها و
دستورالعملهای مصوب ،مرتفع نماید.
نظرات و پيشنهادات سازنده مسئوالن و همكاران عمیم در مؤسسات آموزش عالي درخصوص نتایج حاصل از اجرای این قوانين همچون گذشته
بسيار کارساز خواهد بود و به حول و قوه الهي در جریان بازنگری های بعدی مورد استفاده و استناد قرار خواهد گرفت.

با آرزوی توفیقات الهی
صندوق رفاه دانشجویان
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

3

تعاریف :



دانشجوی روزانه :

دانشجوی روزانه ،دانشجویي است که از طریق کنكور سراسری پذیرفته شده و در دوره روزانه دانشگاه ها و مراکم آموزش عالي ثبت نام نموده و از
ممایای آموزش رایگان بهره مند مي گردد.



دانشجوی شهریه پرداز :

دانشجوی شهریه پرداز ،دانشجویي است که از طریق آزمون سراسری پذیرفته شده و در دانشگاه های دولتي ،دانشگاه های پيام نور ،آموزشكده های
فني و حرفه ای  ،دانشگاه های جامع – علمي  ،کاربردی  ،موسسات غيرانتفاعي  ،غيردولتي ،مراکم دانشگاه آزاد اسالمي و مراکم وابسته به دستگاه
های اجرایي ثبت نام نموده و در هر نيمسال تحصيلي شهریه پرداخت مي نماید.



دانشجوی معلول جسمی حرکتی:

دانشجوی معلول ،دانشجویي است که بر اثر عوامل متعدد دچار ضایعات و اختالالت جسمي حرکتي شده است.



دانشجوی نابینا و کم بینا :

دانشجوی نابينا -کم بينا ،دانشجویي است که قادر نباشد نوشته های چاپي درشت نمایي شده مندرج در کتب و روزنامه ها را با قدرت بينایي خود
مطالعه نماید و نياز به وسایل کمک آموزشي ویژه نابينایان دارد.

راهنمای بهره مندی از تسهیالت رفاهی صندوق رفاه دانشجویان
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وامهای دانشجویان روزانه شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی

الف ) شرایط عمومی بهره مندان از تسهیالت :
 دارا بودن اولویت نياز مالي( به تشخيص معاونت محترم دانشجویي).
 دارا بودن صالحيت اخالقي و رعایت شئون دانشجویي.
 عدم استفاده از بورس تحصيلي،کمک و یا وام موسسات دیگر.
 عدم اشتغال به کاری که مستلمم دریافت اجرت مي باشد (به استثنای کار دانشجویي).
تبصره :1تایيد احراز شرایط بند یک و دو ،توسط معاونت دانشجویي دانشگاه ذیربط مي باشد.
ب) شرایط آموزشی وام گیرندگان:
 -1دان شجوی تمام وقت با شد ( .دان شجویي تمام وقت مح سوب مي شود که حداقل تعداد واحد مورد لموم طبق مقررات آموز شي را اخذ نموده با شد.
چنانچه دانشجو در نيمسال آخر تحصيل خود باشد اخذ نصف حداقل تعداد واحد المامي،کفایت مي کند).
 -2مشروط نبودن دانشجو در دو نيمسال قبل.
تبصره  : 1اختصاص وام به دانشجویان ورودی جدید در نيمسال اول و دوم تحصيل بدون احتساب معدل انجام خواهد گرفت.
تب صره  :2دان شجویاني که دو نيم سال متوالي م شروط شوند از دریافت هرگونه وام در نيم سال بعدی م شروطي ،محروم ميبا شند البته در صورت
تشخيص کميسيون موارد خاص یا شورای آموزش دانشگاه مبني بر بالمانع بودن ادامه تحصيل دانشجو ،پرداخت وام تحصيلي و مسكن بالمانع است.
 -3اشتغال به تحصيل در سنوات تحصيلي مجاز برای استفاده از وام های صندوق رفاه به شرح زیر :
کارداني  ،کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي ارشد ناپيوسته حداکثر  2سال تحصيلي ( 4نيمسال ).
کارشناسي پيوسته حداکثر  4سال تحصيلي ( 8نيمسال ).
کارشناسي ارشد پيوسته و دکترای حرفه ای حداکثر  6سال تحصيلي ( 12نيمسال ).
دکترای تخصصي ناپيوسته غير بورسيه حداکثر  4سال تحصيلي ( 8نيمسال ).
تبصره  :1مرخيصي تحيصيلي مجاز تﺄیيد شده توسط اداره آموزش دانشگاه ،جمء دوره تحصيلي دانشجو محاسبه نميگردد.
تبصره  :2در موارد استثنایي با تصویب و تﺄیيد معاون دانشجویي دانشگاه ذیربط یک نيمسال به مدت مجاز بهره مندی وامها اضافه ميگردد.
تبصره  :3چنانچه دانشجو به هر نحوی در دوره ای از تحصيل از وام ا ستفاده ننماید ،مدت مذکور جمء سنوات تحصيلي وی محسوب خواهد شد و از
باقيمانده مدت دوره ميتواند استفاده نماید.
تبصره  :4تایيد احراز شرایط بند های فوق توسط معاونت آموزشي دانشگاه ذیربط صورت مي پذیرد.
ج ) مراحل دریافت وام:
 -1مراجعه دانشجو به اداره رفاه مرکم محل تحصيل.
 -2تكميل فرم تقاضای هر یک از وامها پس از شروع نيمسال تحصيلي.
 -3اراده مدارک ذیل در صورت پذیرفته شدن تقاضا:
اصل و تصویر کارت ملي.
 اصل و تصویر کارت دانشجویي.
 ا صل سند تعهد مح ضری با ضامن معتبر (کارمند ر سمي ،پيماني و یا کارمند بازن ش سته با اراده گواهي ک سر از حقوق در دفتر ا سناد ر سمي).
دانشجویان ورودی جدید که متقاضي وام تحصيلي ميباشند ،مجازند سند مذکور را تا نيمسال دوم همان سال اراده نمایند.
تبصره  : 5متقاضيان معلول جسمي حرکتي نيم مشمول بندهای فوق مي باشند .
نکته :جهت بهره مندی متقا ضيان معلول ج سمي حرکتي عالوه بر رعایت موارد فوق ،اراده گواهي بهمی ستي مبني بر تایيد معلول ج سمي حرکتي،
المامي مي باشد .


انواع تسهیالتی که دانشجویان دوره روزانه و از طریق کنکور سراسری پذیرفته شده اند ،مشمول دریافت آن می باشند:
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 وام تحصیلی :
این وام حداکثر به  % 60دانشجویان هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي و به مدت  10ماه در سال از شروع سال تحصيلي تعلق مي گيرد.
مبالغ (ماهيانه به ریال)

مشمولين
دانشجویان مجرد (کارداني ) ماهيانه

مدارک ویژه

900.000

ندارد

1.000.000
1.100.000
1.250.000
1.150.000
1.250.000

ندارد
ندارد
ندارد
تصویر سند تاهل
تصویر سند تاهل

دانشجویان متاهل (کارشناسي ارشد)

1.500.000

تصویر سند تاهل

دانشجویان متاهل ( دکتری )

1.750.000

تصویر سند تاهل

دانشجویان مجرد
دانشجویان مجرد
دانشجویان مجرد
دانشجویان متاهل

(کارشناسي) ماهيانه
(کارشناسي ارشد) ماهيانه
( دکتری ) ماهيانه
( کارداني )

دانشجویان متاهل ( کارشناسي)

 وام مسکن :
این وام حداکثر به %50دانشجویان که در محل سكونت خانواده نبوده و یا در خوابگاههای دانشجویي سكونت نداشته باشند در صورتيكه از وام ودیعه
مسكن بهره مند نباشند با اراده اجارهنامه معتبر و به مدت  12ماه در سال قابل پرداخت مي باشد.
مشمولين

مبالغ (ماهيانه به ریال)

مدارک ویژه

دانشجویان مجرد که در محل سكونت خانواده نبوده و در
خوابگاههای دانشجویي نيم سكونت نداشته باشند( .تهران)

1.500.000

اصل و تصویر اجاره نامه رسمي دارای کد رهگيری به نام
دانشجو.

دانشجویان مجرد که در محل سكونت خانواده نبوده و در
خوابگاههای دانشجویي نيم سكونت نداشته باشند 6( .شهر بمرگ)

1.250.000

دانشجویان مجرد که در محل سكونت خانواده نبوده و در
خوابگاههای دانشجویي نيم سكونت نداشته باشند (.سایرشهرها)

1.000.000

دانشجویان متاهل که در محل سكونت خانواده نبوده و در
خوابگاههای دانشجویي نيم سكونت نداشته باشند(تهران)

2.500.000

دانشجویان متاهل که در محل سكونت خانواده نبوده و در خوابگاه-
های دانشجویي نيم سكونت نداشته باشند( 6شهر بمرگ)

2.000.000

دانشجویان متاهل که در محل سكونت خانواده نبوده و در خوابگاه-
های دانشجویي نيم سكونت نداشته باشند( سایر شهرها )

1.700.000



ودیعه مسکن متاهلی :
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تصویر سند تاهل.
اجاره نامه رسمي دارای کد رهگيری به نام دانشجو.
تصویر سند تاهل.
اجاره نامه رسمي دارای کد رهگيری به نام دانشجو.
تصویر سند تاهل.
اجاره نامه رسمي دارای کد رهگيری به نام دانشجو.

این وام به منظور کمک به دانشجویان متﺄهل فاقد خوابگاه درکليه مقاطع در مقابل اراده اجاره نامه رسمي ،قابل پرداخت مي باشد .اطالعات این دسته
از دانشجویان ميباید در فرم مشخص شده به همراه مدارک مورد نياز ،مشروط براینكه از وام مسكن و خوابگاه دانشجویي بهره مند نباشند ،از طریق
سيستم جامع ،به صندوق ارسال گردد .ميمان این وام جمء بدهيهای دانشجو محسوب گردیده و در پایان تحصيل در همان مقطع ،بطور یكجا به
صندوق رفاه مسترد مي گردد.
مدارک ویژه

مشمولين

حداکثر مبالغ ( ریال)

دانشجویان متﺄهل فاقد خوابگاه که در همان نيمسال از وام
مسكن بهره مند نباشند :
تهران  -کارداني و کارشناسي
تهران  -تحصيالت تكميلي

50.000.000
100.000.000

شش شهر بمرگ  -کارداني و کارشناسي
شش شهر بمرگ  -تحصيالت تكميلي

40.000.000
80.000.000

تصویر سند تاهل و اجاره نامه رسمي دارای کد رهگيری به نام دانشجو

سایر شهرها  -کارداني و کارشناسي
سایر شهرها  -تحصيالت تكميلي

30.000.000
60.000.000

تصویر سند تاهل و اجاره نامه رسمي دارای کد رهگيری به نام دانشجو

تصویر سند تاهل و اجاره نامه رسمي دارای کد رهگيری به نام دانشجو

 وام ودیعه مسکن نخبگان (ویژه نخبگان تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان ) :
این وام به منظور حمایت از نخبگان متاهل و براساس همكاری بنياد ملي نخبگان و صندوق رفاه دانشجویان ،برای نخبگان متاهلي که دارای معرفي
نامه از آن بنياد بوده  ،در دانشگاهها ،موسسات آموزش عالي ،مراکم وابسته به دستگاههای اجرایي و دانشگاه آزاد اسالمي شاغل به تحصيل باشند ،تعلق
مي گيرد.
مدارک ویژه
سقف وام
مشمولين
بر اساس مبلغ مندرج درمعرفينامه
دانشجویان نخبه متاهل فاقد خوابگاه استان
بنياد تا سقف
معرفي نامه بنياد ملي نخبگان
 250.000.000ریال
تهران(مطابق با مقررات بنياد ملي نخبگان)
دانشجویان نخبه سایر شهرها

150.000.000ریال

سند تاهل
اجاره نامه رسمي به نام دانشجو

الف  -مبلغ مندرج در اجاره نامه مي بایست منطبق با مبلغ مندرج در معرفي نامه بنياد ملي نخبگان یا بيشتر باشد.
ودیعه مسکن دانشجویان متاهل غیر ایرانی :
این وام به منظور پرداخت ودیعه مسكن به دانشجویان روزانه متاهل غير ایراني بورسيه دولت جمهوری اسالمي ،شاغل به تحصيل در دانشگاه های
ایران که مسكن اجاره ای در اختيار دارند و فاقد خوابگاه متاهلي مي باشند ،تعلق مي گيرد.
مدارک ویژه
سقف وام
مشمولين
تصویرگذرنامه دانشجو وهمسر.
دانشجویان متاهل غير ایراني شاغل به تحصيل در دانشگاه
50.000.000
اصل و تصویر اجاره نامه رسمي به نام دانشجو.
های ایران که فاقد خوابگاه باشند تعلق مي گيرد.
الف -مبلغ وام مطابق با مبلغ پيش پرداخت مندرج در اجاره نامه و تا سقف مبلغ فوق ميباشد.
ب  -در صورتي که زوجين دانشجو باشند فقط یكي از آنها مي تواند از ودیعه مسكن بهره مند گردد.
ج -ودیعه مسكن متاهلي فقط یک نوبت در طول هر مقطع تحصيلي قابل پرداخت است(.بدیهي است صدور دفترچه اقساط منوط به پرداخت یكجای
وام فوق مي باشد).

 وام ازدواج:
7

این وام به منظور ترویج و تسهيل در امر ازدواج دانشجویان ،به دانشجویاني که در زمان تحصيل تاهل اختيار نموده و تاریخ عقد آنان بيشتر از یک
سال نگذشته باشد ،تعلق مي گيرد.
مشمولين

سقف وام

به دانشجویان متاهل که در زمان تحصيل تاهل
اختيار نموده ،حداکثر تا یک سال پس از تاریخ ثبت
عقد ازدواج و فقط برای یكبار در طول تحصيل تعلق
مي گيرد.

20.000.000

مدارک ویژه
فرم درخواست وام.
اصل و تصویر کارت ملي.
تصویر عقدنامه و شناسنامه زوجين.
اصل و تصویرکارت دانشجویي زوجين.

تبصره  :1فارغ التحصيالني که بالفاصله ( حداکثر 3ماه ) درمقاطع تحصيلي باالتر پذیرفته مي شوند .چنانچه از تاریخ وقوع عقد آنان بيشتر
از یک سال نگذشته باشد مي توانند از وام ازدواج بهره مند گردند.
تبصره  :2درصورتي که زوجين دانشجو باشند ،به هر دو نفرآنان وام ازدواج تعلق مي گيرد.

 وام ضروری:
این وام به دانشجویاني که با مشكل مالي مواجه شده اند ،در نتيجه رویدادی خاص ،حداکثر تا  6ماه پس از وقوع رویداد تعلق ميگيرد.
مشمولين
دانشجویاني که در نتيجه رویدادهای مذکور در " بند الف "
با مشكل مالي مواجه شدهاند.

مدارک ویژه

سقف وام
10.000.000

دانشجویان شاغل به تحصيل درمقاطع تحصيالت تكميلي که
واحد پایان نامه را اخذ نمودهاند (برای تامين همینه تدوین پایان
نامه) :

مقطع کارشناسي ارشد.
مقطع دکترای تخصصي غير بورسيه.

اسنادهمینهکرددانشجو.
هر یک از رویدادهای وام ضروری).

(درخصوص

مستندات بيانگر اخذ واحد پایان نامه.

5.000.000
8.000.000

دانشجویان شاغل به تحصيل در تحصيالت تكميلي که
برای خرید کتب تخصصي با مشكل مالي مواجه مي شوند :

فاکتور همینه خرید کتاب.

مقطع کارشناسي ارشد.
5.000.000
مقطع دکترای تخصصي غير بورسيه.
8.000.000
الف -رویدادها شامل :وقوع حوادث طبيعي ( زلمله ،سيل ،خشكسالي و  ) ...آتش سوزی ،تصادف ،فوت یكي از بستگان درجه یک ،بيماری ،خرید
عينک طبي ،همینه پایاننامه تحصيلي و همینه خرید لوازم کمک آموزشي.
ب -ميمان وام پرداختي به هيچ وجه بيش از مبلغ مندرج در مدارک و اسناد اراده شده نخواهد بود.
ج -پرداخت وام ضروری در خصوص هر رویداد فقط یک نوبت در طول هر مقطع تحصيلي امكان پذیر ميباشد.
د -پرداخت وام ضروری در طول یک مقطع حداکثر سه نوبت امكان پذیر مي باشد.

وام ضروری مبتکر:
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این وام به منظور ایجاد انگيمه علمي بيشتر برای دانشجویان مبتكر و با هدف کمک به رشد علمي و خودباوری اجتماعي و بدليل تشویق به فعاليتهای
علمي ،پژوهشي  ،اقتصادی و توليدی ،پرداخت مي گردد.
مشمولين

سقف وام

 دانشجویاني که در طول تحصيل ،اختراعات و ابتكاراتي انجام
مي دهند و اختراع و ابتكار آنان به تاديد سازمان پژوهش های
علمي و صنعتي ایران ،یا دبيرخانه جشنواره خوارزمي و جشنواره
جوان خوارزمي یا معاونت پژوهشي دانشگاه رسيده باشد.

10.000.000

مدارک ویژه
گواهي ثبت اختراع برای دریافت مرحله اول وام.
تایيدیه رسمي اتمام  %70کار از سوی دانشگاه برای دریافت
مرحله دوم.

الف  -وام فوق در دو مرحله پرداخت ميشود %60 :از مبلغ کل وام در مرحله اول ( پيش از آغاز کار) و  %40مابقي در مرحله دوم پس از
پيشرفت  %70کار.
ب -اخذ واحد پایان نامه تحصيلي بعنوان رویداد استفاده از وام ضروری مبتكر محسوب نميشود.

 وام ضروری حوادث غیر مترقبه:
این وام به منظور کمک به تﺄمين بخشي از همینههای تحصيلي و معيشتي دانشجویان شاغل به تحصيل در دانشگاهها و مراکم آموزش عالي حادثه
دیده که در سراسرکشور به تحصيل اشتغال دارند ،در حوادث غيرمترقبه نظير زلمله ،سيل ،طوفان و  ...با شرایط زیر پرداخت ميگردد:
مشمولين
دانشجویاني که هنگام وقوع حادثه ،در یكي از دانشگاه ها
و موسسات آموزش عالي شاغل به تحصيل بوده و محل
سكونت خود و یا خانواده آنان در محل حادثه باشد.

سقف وام (ریال)

مدارک ویژه

20.000.000

تایيدیه خسارت حوادث مذکور توسط فرمانداری
یا استانداری محل سكونت.

الف -به دانشجویان متاهل حادثه دیده کليه مقاطع تحصيلي حداکثر تا سقف وام دانشجویان دوره های تحصيالت تكميلي وام ودیعه مسكن
متاهلي تعلق مي گيرد.
ب -پرداخت وام ها با تاديد معاونت دانشجویي دانشگاه محل تحصيل انجام خواهد شد.
ج -مهلت پرداخت تسهيالت مذکور حداکثر تا یک سال پس از تاریخ وقوع حادثه مي باشد.

وام استعداد درخشان ( تحصیلی و ضروری دانشجویان ممتاز و نمونه )
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به منظور کمک به تامين بخشي از همینه های تحصيلي و امور معيشتي دانشجویان استعداد درخشان ،این دستور العمل به شرح ذیل موارد زیر جایگمین کليه دستورالعمل ها و آیين
نامه های قبلي شده و در تاریخ  95/03/18به تصویب هيات امنا صندوق رفاه رسيده است .در این دستور العمل برای اختصار دانشگاهها و موسسات آموزش عالي  ،موسسه ناميده
مي شود .

مشمولين

سقف وام

مدارک ویژه

 -1نفرات اول تا پنجاه گروههای ریاضي و
فيمیک،علوم تجربي و علوم انساني و همچنين
نفرات تا پنجاه گروههای هنر و زبان آزمون
سراسری با معرفي سازمان سنجش آموزش
کشور
 -2نفرات اول تا سوم کليه رشته های تحصيلي
در مقاطع تحصيالت تكميلي
 -3برگمیدگان المپيادهای علمي دانش آموزی یا
دانشجویي با تاديد وزارت آموزش و پرورش یا
تایيدیه و معرفي نامه سازمان سنجش آموزش
کشور.
وام تحصيلي و ضروری حداکثر
سازمان سنجش کشور
تایيدیه دفتر استعداد درخشان دانشگاه.
تا دوبرابر سقف مجاز به
 -4دارندگان مدال طال  ،نقره یا برنم جهاني و
تاديدیه وزارت آموزش و پرورش.
کشوری المپيادهای دانش آموزی با تاديد تشخيص رديس صندوق رفاه
تاديدیه سازمان پژوهشهای علمي و صنعتي
دانشجویان
وزارت آموزش و پرورش.
ایران.
 -5رتبه های اول تا سوم مرحله نهایي المپيادهای
علمي دانشجویي با معرفي سازمان سنجش
آموزش کشور
 -6برگمیدگان جشنواره های خوارزمي با تاديد
سازمان پژوهش های علمي و صنعتي ایران
 -7دانشجوی نمونه مطابق مفاد ماده یک آیين
نامه انتخاب دانشجوی نمونه  83/8/6وزیر
علوم  ،تحقيقات و فناوری و طبق ماده  5آیين
نامه مذکور توسط کميته منتخب وزارت متبوع
انتخاب و معرفي شود.
الف -دانشجو تمام وقت باشد.
ب -حداقل یک نيمسال تحصيلي از سنوات دانشجویان گذشته باشد.
ج  -داشتن معدل  ،17برای دانشجویان مقطع کارشناسي و معدل ،18برای دانشجویان تحصيالت تكميلي در زمان اراده درخواست وام

ضروری قهرمان ورزشی:
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این وام به منظور ارتقاء انگيمه ،تشویق و ترغیب دانشجویان قهرمان ورزشکار ،در راستای افتخارآفرینی برای جامعه دانشگاهي کشور،
در سطح ملي و بينالمللي و نيم کمک به امور رفاهي و معيشتي تعلق مي گيرد.
مشمولين

سقف وام (ریال)

دانشجویان قهرمان ورزشي دارای یكي از شرایط زیر :
الف -نفرات اول تا سوم (تيمي و انفرادی) المپيادهای ورزشي
دانشگاه های کشور.
ب -نفرات اول تا سوم (تيمي و انفرادی) مسابقات قهرماني
دانشگاه های کشور.
ج -نفرات اول تا سوم (تيمي و انفرادی) مسابقات بين المللي
و جهاني دانشجویي.
د -دانشجویان عضو تيم های ملي کشور.

10.000.000

مدارک ویژه
الف و ب و ج ) اسناد همینهکرد دانشجو (در خصوص
هر یک از رویدادهای وام ضروری).
تاديدیه اداره کل تربيت بدني وزارت متبوع در خصوص
حكم قهرماني.
د) اسناد همینهکرد دانشجو (در خصوص هر یک از
رویدادهای وام ضروری) .
تاديدیه سازمان تربيت بدني در خصوص عضویت در
تيم های ملي.

الف -دانشجویان موضوع بند (ب) حداقل مي بایست  2بار حادم مقام گردیده باشند.
ب -دانشجویان قهرمان ورزشي حداکثر تا یک نيمسال تحصيلي پس از قهرماني ميتوانند درخواست وام نمایند.
ج -داشتن معدل  14در زمان اراده درخواست وام ،المامي است .شرط معدل برای دوره دکتری تخصصي  15مي باشد.
د  -عنوان خرید تجهيمات و البسه ورزشي دانشجویان به رویدادهای وام ضروری دانشجویان قهرمان ورزشي اضافه گردیده و با اراده فاکتور
خرید ،وام ضروری تعلق ميگيرد.

وام تغذیه:
این وام به منظور ایجاد زمينه مناسب جهت رشد استعدادها و کمک به معيشت دانشجویان مستعد کم بضاعت و در راستای اجرای طرح هدفمند کردن
یارانه تغذیه دانشجویي که مبتني بر ایجاد تنوع و ارتقاء کيفيت غذای دانشجویي است ،پرداخت مي گردد.
مشمولين

سقف وام

 کليه دانشجویان روزانه متقاضي.

به ميمان  %100همینه
غذای دانشجویي بر اساس
نرخ ژتون و تعداد وعدههای
مصرفي در هر ترم

شرایط ویژه
الف -دانشجوی خوابگاهي حداکثر  5نوبت ناهار و  5نوبت شام در هفته.

ب -دانشجوی غير خوابگاهي حداکثر  5نوبت ناهار در هفته.

الف  -وام تغذیه صرفاً در سنوات مجاز اراده مي شود و شامل نيمسال های اضافي نمي شود.
ب  -چنانچه دانشجو در دوره ای از تحصيل از وام تغذیه استفاده ننماید ،به نسبت باقيمانده دوره ،ميتواند از وام تغذیه برخوردار گردد.

وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات :
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این وام به منظور ترویج فرهنگ و ارزشهای غني اسالمي و نيم با توجه به اهميت تﺄثير سفر معنوی حج و زیارت و عتبات عاليات کشور عراق ،در
جهت کمک و حمایت مالي به این دسته از دانشجویان که جهت زیارت مشرف ميشوند با شرایط ذیل ،پرداخت مي گردد.
تبصره  :وام حج به حساب دانشجویان واریم مي گردد.
مشمولين

سقف وام (ریال)

مدارک ویژه

حج عمره
عتبات عاليات کشور عراق

5.000.000
7.000.000

مستندات سفر به همراه فيش ثبت نام.
تایيدیه معاونت فرهنگي دانشگاه.

وام حج عمره و زیارت عتبات عاليات فقط یكبار در طول تحصيل تعلق ميگيرد.

 وام موارد خاص:
این وام به دانشجویان مبتال به بيماریهای خاص  ،پرهمینه و سایر موارد مشابه که به تشخيص رديس صندوق رفاه تﺄیيد گردد ،تعلق مي گيرد.
مشمولين
دانشجویان مبتال به بيماری های خاص و پرهمینه

سقف وام

مدارک ویژه

20.000.000

تصاویر برابر اصل شده مدارک پمشكي .
همینههای انجام شده.

ميمان وام قابل پرداخت ،پس از بررسي مدارک اراده شده و تا سقف مبلغ فوق تعيين خواهد شد.
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 وام دانش هسته ای :
این وام به منظور حمایت از دانشجویان شاغل به تحصيل در رشته های مرتبط با انرژی هسته ای ،قابل پرداخت مي باشد.
مشمولين

مدارک ویژه

سقف وام

دانشجویان شاغل به تحصيل در رشته های
مرتبط با انرژی هسته ای شامل فيمیک هسته ای،
مهندسي هسته ای .
دانشجویان فوق مشمول وامهای ذیل مي باشند:

تا سقف  1.5برابر سقف مجاز در کليه مقاطع تحصيلي

برگه اشتغال به تحصيل در رشتههای مذکور.
مدارک ویژه هر یک از وامهای تحصيلي ،مسكن و
ضروری بر اساس جدول مربوطه.

وام تحصيلي ،مسكن و ضروری دانش هسته ای

کليه مقاطع (کارشناسي ،ارشد ،دکتری تخصصي).

اعتبار وامهای مذکور با رعایت کليه قوانين و مقررات مربوط به هر یک از وامهای تحصيلي ،مسكن و ضروری امكان پذیر است :
الف -متقاضيان وام مسكن در زمان تقاضای وام نباید از ودیعه مسكن برخوردار باشند.
ب -ميمان وام مسكن تا سقف اجارهبهای مندرج در اجاره نامه پرداخت خواهد شد.
ج -رویدادهای وام ضروری شامل :وقوع حوادث طبيعي ( زلمله ،سيل ،خشكسالي و  ) ...آتش سوزی ،تصادف ،فوت یكي از بستگان درجه
یک ،بيماری ،خرید عينک طبي،همینه پایاننامه تحصيلي و همینه خرید لوازم کمک آموزشي.
د -ميمان وام ضروری پرداختي به هيچ وجه بيش از مبلغ مندرج در مدارک و اسناد اراده شده نخواهد بود.
ه  -پرداخت وام ضروری در خصوص هر رویداد فقط یک نوبت در طول هر مقطع تحصيلي(حداکثر سه وام) امكانپذیر ميباشد.
نكته  :دانشجویاني که از وامها ی دانش هسته ای استفاده مي کنند ،مجاز نيستنتد که از وامهای عادی استفاده نمایند.
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راهنمای بهره مندی از تسهیالت رفاهی صندوق رفاه دانشجویان
ویژه دانشجویان نابینا -کم بینا ،معلولین حس حرکتی ،شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی
الف) شرایط عمومی وام گیرندگان:
 دارا بودن اولویت نياز مالي( به تشخيص معاونت محترم دانشجویي).
 دارا بودن صالحيت اخالقي و رعایت شئون دانشجویي.
 عدم استفاده از بورس تحصيلي،کمک و یا وام موسسات دیگر.
 عدم اشتغال به کاری که مستلمم دریافت اجرت مي باشد (به استثنای کار دانشجویي).
تبصره :تایيد احراز شرایط بند یک و دو ،توسط معاونت دانشجویي دانشگاه ذیربط مي باشد.
ب) شرایط آموزشی وام گیرندگان:
 -1دانشجوی تمام وقت باشد (.دانشجویي تمام وقت محسوب ميشود که حداقل تعداد واحد مورد لموم طبق مقررات آموزشي را اخذ نموده باشد.
چنانچه دانشجو در نيمسال آخر تحصيل خود باشد اخذ نصف حداقل تعداد واحد المامي ،کفایت مي کند).
 -2مشروط نبودن دانشجو در دو نيمسال قبل.
تبصره  : 1اختصاص وام به دانشجویان ورودی جدید در نيمسال اول و دوم تحصيل بدون احتساب معدل انجام خواهد گرفت.
تبصره  :2دانشجویانيکه دو نيمسال متوالي مشروط شوند از دریافت هرگونه وام در نيمسال بعدی مشروطي ،محروم ميباشند البته درصورت تشخيص
کميسيون موارد خاص یا شورای آموزش دانشگاه مبني بر بالمانع بودن ادامه تحصيل دانشجو ،پرداخت وام تحصيلي و مسكن بالمانع است.
 -3اشتغال به تحصيل در سنوات تحصيلي مجاز برای استفاده از وام های صندوق رفاه به شرح زیر :
کارداني  ،کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي ارشد ناپيوسته حداکثر  2سال تحصيلي ( 4نيمسال ).
کارشناسي پيوسته حداکثر  4سال تحصيلي ( 8نيمسال ).
کارشناسي ارشد پيوسته و دکترای حرفه ای حداکثر  6سال تحصيلي ( 12نيمسال ).
دکترای تخصصي ناپيوسته غير بورسيه حداکثر  4سال تحصيلي ( 8نيمسال ).
تبصره  :1مرخيصي تحيصيلي مجاز تﺄیيد شده توسط اداره آموزش دانشگاه ،جمء دوره تحصيلي دانشجو محاسبه نميگردد.
تبصره  :2در موارد استثنایي با تصویب و تﺄیيد معاون دانشجویي دانشگاه ذیربط یک نيمسال به مدت مجاز بهره مندی وامها اضافه ميگردد.
تبصره  :3چنانچه دانشجو به هر نحوی در دوره ای از تحصيل از وام استفاده ننماید ،مدت مذکور جمء سنوات تحصيلي وی محسوب خواهد شد و از
باقيمانده مدت دوره ميتواند استفاده نماید.
تبصره  :4تایيد احراز شرایط بند های فوق توسط معاونت آموزشي دانشگاه ذیربط صورت مي پذیرد.

ج ) مراحل دریافت وام:
 -1مراجعه به اداره رفاه دانشگاه محل تحصيل.
 -2تكميل فرم تقاضای هر یک از وامها حداکثر یک ماه پس از شروع هر نيمسال تحصيلي.
 -3اراده مدارک ذیل در صورت پذیرفته شدن تقاضا:
اصل و تصویر کارت ملي.
اصل و تصویر کارت دانشجویي.
گواهي از بهمیستي مبني بر تایيد نابينا – کم بينا بودن و معلول جسمي حرکتي.
اصل سند تعهد محضری با ضامن معتبر (کارمند رسمي ،پيماني و یا کارمند بازنشسته با اراده گواهي کسر از حقوق در دفتر اسناد رسمي) .تنها
دانشجویان ورودی جدید که متقاضي وام تحصيلي ميباشند ،مجازند سند مذکور را تا نيمسال دوم همان سال اراده نمایند.
 -4اراده مدارک ویژه هر نوع وام بر اساس جدول مربوطه :در راستای حمایت از فعاليت های آموزشي دانشجویان روشندل ،صندوق نسبت به
اراده تسهيالت ویژه کمک آموزشي دانشجویان کم بينا ،نابينا و معلول جسمي حرکتي کشور بشرح ذیل اقدام مي نماید:



تسهیالت رفاهی دانشجویان معلول (نابینا  ،کم بینا و معلول جسمی حرکتی) عالوه بر کلیه وام های روزانه  ،مشمول دریافت وامهای ذیل می باشند:
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وام تحصیلی نابینا -کم بینا :
این وام حداکثر به  % 60دانشجویان هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالي و به مدت  10ماه در سال از شروع سال تحصيلي تعلق مي گيرد.
مشمولين

مبالغ (ماهيانه به ریال)

مدارک ویژه

دانشجویان مجرد

1.275.000

گواهي بهمیستي مبني بر تایيد معلول جسمي

 دانشجویان متاهل (مرد)
دانشجویان متاهل (مرد) – به ازای هر فرزند

1.725.000
300.000

تصویر سند تاهل
تصویر شناسنامه فرزندان
گواهي بهمیستي مبني برتایيد معلول جسمي حرکتي

الف -دانشجویانيکه در یک نيمسال مشروط تحصيلي اعالم شوند ميتوانند حداکثر از نصف وام تحصيلي استفاده نمایند.
ب -دانشجویان زن که به علت شهادت ،فوت ،از کارافتادگي همسر یا متارکه ،فرزندانشان را تحت تكفل دارند با اراده اسناد و مدارک قانوني مي توانند از
حق اوالد بهرهمند گردند.
ج – اگر همسر دانشجوی متﺄهل مرد دانشجو باشد ،در صورت عدم دریافت حق تﺄهل ،به هریک از زوجين جداگانه وام تحصيلي مجردی ( ماهيانه 750.000
ریال ) تعلق مي گيرد.
د -به ميمان  300.000ریال به ازای هر فرزند ) حداکثر تا  3فرزند ) به وام تحصيلي دانشجویان متاهل مرد که همسرشان دانشجو یا شاغل نباشد افموده
ميشود.

 وام ضروری نابینا -کم بینا:
این وام به دانشجویاني که در نتيجه رویدادی خاص که با مشكل مالي مواجه شده اند ،حداکثر تا  6ماه پس از وقوع رویداد تعلق ميگيرد.
مشمولين

سقف وام

مدارک ویژه

دانشجویاني که در نتيجه رویدادهای مذکور در " بند الف " با
مشكل مالي مواجه شدهاند.

4.500.000

اسنادهمینهکرد دانشجو.
(در خصوص هر یک از رویدادهای وام ضروری).
گواهي بهمیستي مبني بر تایيد معلول جسمي حرکتي.

دانشجویان شاغل به تحصيل درمقاطع تحصيالت تكميلي که
واحد پایان نامه را اخذ نمودهاند (برای تامين همینه تدوین پایان
نامه) :

مقطع کارشناسي ارشد.
مقطع دکترای تخصصي غير بورسيه.

4.500.000
7.500.000

دانشجویان شاغل به تحصيل در تحصيالت تكميلي که برای
خرید کتب تخصصي با مشكل مالي مواجه مي شوند:

مقطع کارشناسي ارشد.
مقطع دکترای تخصصي غير بورسيه.

4.500.000

مستندات بيانگر اخذ واحد پایان نامه.
گواهي بهمیستي مبني بر تایيد معلول جسمي حرکتي.

فاکتور همینه خرید کتاب.
گواهي بهمیستي مبني برتایيد معلول جسمي حرکتي.

7.500.000
الف –رویدادها شامل :وقوع حوادث طبيعي ( زلمله ،سيل ،خشكسالي و  )...آتش سوزی ،تصادف ،فوت یكي از بستگان درجه یک ،بيماری ،خرید
عينک طبي ،همینه پایاننامه تحصيلي و همینه خرید لوازم کمک آموزشي.
ب -ميمان وام پرداختي به هيچ وجه بيش از مبلغ مندرج در مدارک و اسناد اراده شده نخواهد بود.
ج -پرداخت وام ضروری در خصوص هر رویداد فقط یک نوبت در طول هر مقطع تحصيلي (حداکثر سه وام ) امكانپذیر ميباشد.

 وام ویژه دانشجویان نابینا و کم بینا:
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این وام به جهت تامين لوازم کمک آموزشي فردی ویژه دانشجویان نابينا -کم بينا ،دانشگاهها ومراکم آموزش عالي دولتي،
های فني و حرفه ای ،موسسات آموزش عالي غير انتفاعي ،پيام نور ،علمي کاربردی قابل پرداخت مي باشد.
سقف وام

مشمولين
 دانشجویاني که قادر نباشند
نوشته های چاپي درشت نمایي شده
مندرج در کتب و روزنامه ها را
باقدرت بينایي خود مطالعه کنند.

آموزشكده

مدارک ویژه

10.000.000

اراده اسناد مثبته همینه خرید وسایل.

الف – این وام شامل کليه دانشجویان نابينا  -کم بينا و معلول جسمي حرکتي دانشگاهها و مراکم آموزش عالي دولتي ،آموزشكده های
فني و حرفه ای ،موسسات آموزش عالي غير انتفاعي ،پيام نور و علمي کاربردی مي باشد.
ب – این وام جهت تامين لوازم کمک آموزشي فردی ویژه نابينایان مانند لپ تاپ ،دستگاه برجسته نگار ،دستگاه درشت نمایي ،ضبط
صوت خبرنگاری ،متون و کتب علمي -تخصصي دیجيتالي گویا و  CDManبا قابليت پخش  MP3و  ...پرداخت مي گردد.
ج  -ميمان وام پرداختي به هيچ وجه بيش از مبلغ مورد درخواست دانشجو براساس مدارک و اسناد اراده شده نخواهد بود.

نكته  :دانشجویان فوق الذکر درطول تحصيل فقط دو بارمي توانند از این وام بهره مند گردند.

راهنمای بهرهمندی از تسهیالت رفاهی صندوق رفاه دانشجویان
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ویژه دانشجویان شهریه پرداز شاغل به تحصیل در مراکز آموزش عالی
انواع تسهیالتی که دانشجویان عزیز شهریه پرداز که از طریق کنکور سراسری پذیرفته شده اند ،مشمول دریافت آن
می باشند :
 -1وام شهریه.
 -2وام حج عمره و زیارت عتبات عاليات.
-3وام شهریه دانش هستهای.
الف ) شرایط عمومی بهره مندان از تسهیالت :
 -1دارا بودن اولویت نياز مالي( به تشخيص معاونت محترم دانشجویي).
 -2دارا بودن صالحيت اخالقي و رعایت شئون دانشجویي.
 -1عدم استفاده از بورس تحصيلي،کمک و یا وام موسسات دیگر.
 -2عدم اشتغال به کاری که مستلمم دریافت اجرت مي باشد (به استثنای کار دانشجویي).
ب) شرایط آموزشی وام گیرندگان:
 -1دانشجوی تمام وقت باشد (.دانشجویي تمام وقت محسوب ميشود که حداقل تعداد واحد مورد لموم طبق مقررات آموزشي را اخذ نموده باشد.
چنانچه دانشجو در نيمسال آخر تحصيل خود باشد اخذ نصف حداقل تعداد واحد المامي ،کفایت مي کند).
تبصره :دانشجویي تمام وقت محسوب ميشود که حداقل تعداد واحد مورد لموم طبق مقررات آموزشي را اخذ نموده باشد .چنانچه دانشجو در
نيمسال آخر تحصيل خود باشد اخذ نصف حداقل تعداد واحد المامي کفایت مي کند.
 -2اشتغال به تحصيل درسنوات تحصيلي مجاز برای استفاده از وام های صندوق رفاه به شرح زیر:
کارداني،کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي ارشد ناپيوسته حداکثر  2سال تحصيلي ( 4نيمسال ).
کارشناسي پيوسته حداکثر  4سال تحصيلي ( 8نيمسال ).
کارشناسي ارشد پيوسته و دکترای حرفه ای حداکثر  6سال تحصيلي ( 12نيمسال ).
دکترای تخصصي ناپيوسته غير بورسيه حداکثر  4سال تحصيلي ( 8نيمسال ).
تبصره  :1مرخيصي تحيصيلي مجاز تﺄیيد شده توسط اداره آموزش دانشگاه ،جمء دوره تحصيلي دانشجو محاسبه نميگردد.
تبصره  :2در موارد استثنایي با تصویب و تﺄیيد معاون دانشجویي دانشگاه ذیربط یک نيمسال به مدت مجاز بهره مندی وامها اضافه
ميگردد.
تبصره  :3چنانچه دانشجو به هر نحوی در دورهای از تحصيل از وام استفاده ننماید ،مدت مذکور جمء سنوات تحصيلي وی محسوب خواهد
شد و از باقيمانده مدت دوره ميتواند استفاده نماید.
تبصره  :4دانشجویان دانشگاه غير انتفاعي – غيردولتي و دانشگاه آزاد اسالمي در مقطع کارشناسي ارشد به مدت سه نيمسال مجاز هستند
از وام های شهریه بهره مند گردند.
ج) مراحل دریافت وام:
 -1مراجعه به اداره رفاه دانشگاه محل تحصيل .
 -2تكميل فرم تقاضای هر یک از وامها حداکثر یک ماه پس از شروع نيمسال تحصيلي.
 -3اراده مدارک ذیل در صورت پذیرفته شدن تقاضا:
 اصل و تصویر کارت ملي.
 اصل و تصویر کارت دانشجویي.
 سند تعهد محضری با ضامن معتبر (کارمند رسمي  ،پيماني و یا کارمند بازنشسته با اراده گواهي کسر از حقوق در دفتر اسناد رسمي).
 -4اراده مدارک ویژه هر نوع وام بر اساس جدول مربوطه.
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انواع تسهیالتی که دانشجویان شهریه پرداز مشمول دریافت آن می باشند:
 -1وام شهریه.
 -2وام حج عمره و زیارت عتبات عاليات.
 -3وام شهریه دانش هستهای.
مبالغ وام شهریه مراکز دولتی :
این وام به منظور حمایت و کمک به تﺄمين بخشي از همینههای شهریه تحصيلي دانشجویان ایراني شاغل به تحصيل در دانشگاههای دولتي ،پيام
نور ،علمي کاربردی و آموزشكده فني و حرفه ای و موسسات آموزش عالي غير دولتي  -غير انتفاعي که از طریق آزمون سراسری پذیرفته شده اند،
پرداخت مي گردد.
 سقف وام شهریه دانشجویان شهریه پرداز شاغل به تحصيل در دانشگاههای دولتي ،پيام نور ،علمي کاربردی و آموزشكد ه های فني و حرفه ای:
مقطع
کارداني  ،کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي پيوسته
کارشناسي ارشد ناپيوسته
کارشناسي ارشد پيوسته
دکتری حرفه ای و عمومي
دکتری تخصصي پيوسته
دکتری تخصصي ناپيوسته

مدارک ویژه
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد

سقف وام
7.500.000
15.000.000
10.000.000
15.000.000
7.500.000
35.000.000

این وام به منظور کمک به تﺄمين بخشي از همینههای شهریه تحصيلي دانشجویان ایراني شاغل به تحصيل در مؤسسات آموزش عالي
غيردولتي غيرانتفاعي وام شهریه با شرایط ذیل توسط صندوق رفاه دانشجویان پرداخت ميشود:

 وام حج عمره و زیارت عتبات عالیات :
این وام به منظور ترویج فرهنگ و ارزشهای غني اسالمي و نيم با توجه به اهميت تﺄثير سفر معنوی حج و زیارت و عتبات عاليات کشور عراق ،در
جهت کمک و حمایت مالي به این دسته از دانشجویان که جهت زیارت مشرف ميشوند با شرایط ذیل پرداخت مي گردد:

مشمولين
دانشجویان متقاضي عازم سفر به :
حج عمره
عتبات عاليات کشور عراق

سقف وام
5.000.000
7.000.000

وام حج عمره و زیارت عتبات عاليات فقط یكبار در طول تحصيل تعلق ميگيرد.
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مدارک ویژه
مستندات سفر به همراه فيش ثبت نام.
تایيدیه معاونت فرهنگي دانشگاه.

