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بهره نابينادستورالعمل و بينا نيمه دانشجويان مندي
آموزشي كمك ويژه تسهيالت از

اجرا مادهدر جلسـه3ء نـوزدهمين صـندهيأمصوبه امنـاء مـورخت دانشـجويان رفـاه از30/3/84وق حمايـت راسـتاي در و
نيمهفعاليت و نابينا دانشجويان آموزشي كمك ويژه تسهيالت ارائه به نسبت صندوق روشندل، دانشجويان آموزشي بينايهاي
ب ميهكشور اقدام ذيل :نمايدشرح

بينا-1ماده نيمه و نابينا دانشجوي تعريف
است-1-1 نوشتهدانشجويي نباشد قادر روزنامهكه و كتب در مندرج شده نمايي درشت چاپي خـودهاي بينايي قدرت با را ها

نمايد .مطالعه

تسهيالتاشر-2ماده از استفاده يط
دانشگاه-2-1 بيناي نيمه و نابينا ثبتدانشجويان از پس كشور سراسر دانشهاي مرحله تا ازنام مندي بهره مشمول آموختگي
دستورت اين در مندرج ميسهيالت .باشندالعمل
اختيـار-2-2 در آن مندرجات تكميل براي را نابينا و بينا نيمه دانشجويان مشخصات فرم دانشگاه دانشجويي امور است الزم

دهد قرار .آنان
مي-2-3 مكلف بينا نيمه و نابينا توسـطدانشجويان كـه خدمات دريافت نحوه از آگاهي از پس هـرباشند دانشـجويي امـور

اختيـار در و تكميل كامل بطور را دستورالعمل اين پيوست فرم تسهيالت، اين از استفاده منظور به ، شد خواهد اعالم دانشگاه
دهند قرار دانشگاه دانشجويي رفاه .اداره

دانشگاه-2-4 دانشجويي دانشجوياامور مشخصات فرم موظفند ازها پـس را نابينـا و بينا نيمه اسـاميتأن فهرسـت در ييـد،
نمايند ارسال دانشجويان رفاه صندوق به و ثبت مذكور .دانشجويان

آموزشي-3ماده كمك لوازم
و-1-3 گويا ديجيتالي تخصصي و علمي كتب و متون شامل اولويت ترتيب به آموزشي كمك لوازم و CDتسهيالت MAN

پخش قابليت .باشدميMP3با
دا-2-3 رفاه ازصندوق پس بـرايتأنشجويان مسـتقيماً را فـوق ملزومـات ، آموزشـي كمـك تسهيالت و لوازم تهيه و مين

مي تحويل و ارسال متقاضي نابيناي و بينا نيمه .نمايددانشجويان
و:تبصره پست طريق از آموزشي كمك لوازم اينكه به عنايت لـذابهبا ، شـد خواهـد ارسـال متقاضـيان اقامت محل آدرس
بمسئول كامل و دقيق آدرس اعالم ميهيت متقاضيان آدرسعهده ذكـر عـدم از ناشـي اشتباه گونه هر بروز صورت در و باشد
بوددقيق خواهد متقاضي دانشجوي متوجه مستقيماً آن پيامدهاي و مسئوليت ،.

در دستورالعمل و3اين تاريخ6ماده در تبصره يك و رتأبه31/5/84بند صندوق رئيس رسـيدهييد دانشـجويان فاه
.است


