
بند اجرايي سال40تبصره) الف(دستورالعمل بودجه كشور1364قانون كل
بهره( التحصيالن فارغ بدهي بازپرداخت مورد دانشجوياندر رفاه صندوق مزاياي از )مند

از-1 عبارتند دستورالعمل اين دولتيمؤكليه: مشمولين و،سسات طريقتعاوني هر به كه فارغخصوصي خدمات از
بهره ميالتحصيالن استفاده دانشجويان رفاه صندوق مزاياي از صدورمند به اقدام يا و ايجادكنند مجوز كار، كارگاه،پروانه

و مطب ميفروشگاه، .نمايندغيره
و-2 حقيقي داشخاص التحصيالن فارغ خدمات از موقت يا مستمر طور به كه دستورالعمل اين مشمول هايورهحقوقي

بهره طريق هر به باال به كارداني ميتحصيلي ازمند را آنان تحصيلي ارزشنامه همكاري، يا خدمت شروع براي موظفند شوند
برمؤ و اخذ يك هر تحصيل محل وسسه كسر به نسبت درآن مندرج ارقام پرداخت،اساس اولين از آنان بدهي اقساط واريز

بند اقدام8طبق دستورالعمل .نماينداين
بهرهمؤكليه-3 سالسسات التحصيالن فارغ خدمات از نام1353مند خانوادگي، نام نام، ذكر متضمن فهرستي موظفند بعد به

ومؤپدر، تحصيلي رشته تحصيل، محل آنانسسه تحصيل از فراغت بدهيهب(سال عدم گواهي كه التحصيالني فارغ استثناي
دارند پرونده در حساب تسويه درويا هستنديا خود شده تعيين بدهي اقساط پرداخت و) حال نمايند وضعيتتهيه تعيين براي

دارند ارسال صندوق به .بدهي
و-4 حقيقي اشخاص دستورالعملكليه اين مشمول پروانهحقوقي صدور به اقدام انحاء از نحوي به ايجادكه مجوز كار،

فا مورد در غيره و مطب فروشگاه، دانشگاهكارگاه، التحصيالن ورغ عاليمؤها آموزش صدورميسسات از قبل موظفند نمايند،
معرفي دانشجويان رفاه صندوق به بدهي تكليف تعيين جهت را آنان مذكور، التحصيالن فارغ براي مجوز يا كار پروانه هرگونه

.نمايند
و:الف حقيقي قبالًاشخاص كه دستورالعمل اين مشمول ياحقوقي فارغپروانهمجوز براي بعد1353سالالتحصيالنكار به

كرده بندصادر در مندرج مشخصات موظفند نمايندو3اند اعالم دانشجويان رفاه صندوق به را آنان كار محل نشاني .نيز
ودانشگاه-5 وآسساتمؤكليهها كشور عالي تحقيقاموزش علوم، وزارت التحصيالن فارغ امور كل اداره ونيز فناوريت

جمع وموظفند هركل در را التحصيالن فارغ بدهي گواهياقساط در تحصيلي مقاطع از ويك موقت وارزشنامههاي ها
فرييديهتأ كه بدهكار التحصيالن فارغ براي صادره قبالًهاي آن نمونه بهم صندوق شدهمؤتوسط فرستاده آموزشي سسات

و نمايند قيد راست آنها از دارندارونوشتي ارسال صندوق .به
ريز-6 يا دانشنامه اصل از اعم تحصيلي مدرك هرگونه موقتتسليم گواهي استثناي به بدهكار التحصيالن فارغ به نمرات

بند موضوع و5تحصيلي بودممنوع خواهد صندوق از التحصيالن فارغ حساب تسويه برگ ارائه به صدور. منوط است بديهي
تحصيلي موقت صندوقگواهي طرف از اقساط دفترچه صدور به منوط باشدنيز .مي

وبهره-7 كشور داخل در چنانچه دانشجويان رفاه صندوق مزاياي از ازمندان خارج در تحصيلي بورس از استفاده با كشوريا
مي باشند داشته را باالتري مقطع در تحصيل ادامه صندقصد تشخيص به كافي تضمين باسپردن بهتوانند دانشجويان رفاه وق

را خود تعهدات انجام مذكور، نمايندصندوق موكول جديد تحصيلي مقطع خاتمه از بعد .به
بند:الف موضوع التحصيالن كمك7فارغ موظفند باشند داشته را خارج در تحصيل ادامه قصد آزاد طور به كه صورتي هايدر

دانشجويانرايدريافت رفاه صندوق به .نمايندديهتأيكجا
فارغ:ب از هريك وچنانچه اشتغال از پس باشندالتحصيالن ننموده اقدام خود وام اقساط پرداخت به نسبت درآمد كسب

بند موضوع تسهيالت و7مشمول شد حسابنخواهند تسويه صندوق با جديد تحصيلي مقطع در نامه ثبت از قبل است الزم
.نمايند

و-8 حقيقي اشخاص بهرهحقوقيكليه التحصيالن فارغ كه دستورالعمل اين دانشجويانمشمول رفاه صندوق مزاياي از مند
و دارند استخدام در ميرا برخوردار آنان موقت يا مستمر خدمات از نحوي به بهيا ماهانه اقساط به را آنان بدهي موظفند شوند

يا موقت گواهي در كه متأميزاني هريك تحصيلي ارزشنامه يا تاييديه ذيربط فرد به پرداخت اولين از است شده تسويهعين



واريز دانشجويان رفاه صندوق اختصاصي درآمد حساب به مديون نامه ذكر با و كسر كامل وحساب بهنمايند را آن رسيد فيش
دارند ارسال .صندوق

صدور-9 به نسبت بدهكاران از هريك بدهي كليه دريافت از پس دانشجويان رفاه بصندوق حساب سساتمؤعنوانهتسويه
و ذيربط افراد تحصيل نمايندمحل مي اقدام وجوه، كننده ارسال حقوقي يا حقيقي اشخاص به مراتب .اعالم

هزينهفارغ-10 كمك از تحصيل طول در كه والتحصيالني تحصيلي ياهاي درداخل دانشجويان رفاه صندوق خارجمسكن
بوده برخوردار چنانچهكشور استنكافاند خدمت از كه درصورتي يا باشند خود تحصيلي مدارك خواستار تعهد انجام از قبل

نمايند پرداخت يكجا طور به را دريافتي وجوه مكلفند .نمايند


