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بازپرداختدستورالعمل« و نمونهاعطاء و ممتاز دانشجويان به رفاهي »تسهيالت

مصوب به عنايت سياستأهي30/3/80مورخهبا و دانشجويان رفاه صندوق امناي توسعهت سوم برنامه در صندوق اجرايي هاي
به كمك منظور به هزينهتأو از بخشي ومين تحصيلي دانشاهاي معيشتي ومور ممتاز شرحجويان به دستورالعمل اين نمونه،

مي تدوين زير :شودمواد

تعاريف-1ماده
ماده-الف مفاد طبق ممتاز مصوبآيينيكدانشجويان ممتاز دانشجويان آموزشي تسهيالت هدايت5/11/77نامه شوراي

عالي آموزش در درخشان شماره(استعدادهاي شر) 1پيوست از يكي حائز باشنديطابايد :زير
گرو-1-الف پنجهبرگزيدگان سنجشهاي سازمان معرفي با سراسري آزمون .كشورآموزشگانه
المپي-2-الف دانشبرگزيدگان علمي باادهاي كشور پرورشيتأآموزي و آموزش وزارت .يد
جشنوارهيبرگز-3-الف باهايدگان پژوهشيديتأخوارزمي ايرانسازمان صنعتي و علمي .هاي

ويژگي-4-فال داراي كه ذيربطدانشجوياني آموزشي گروه تشخيص به هستند استثنايي .هاي
به-1تبصره ممتاز دانشجويان وام ناپيوسته،تحصيليمقاطعكليهتسهيالت كارشناسي پيوسته،كارداني، كارشناسي

ناپيوسته ارشد كارشناسي پيوسته، ارشد حرفه،كارشناسي تخصصيوايدكتراي ميدكتري .يابداختصاص
تعريف-2تبصره در تغييري هرنوع دردچنانچه ممتاز خواهدآيينانشجويان نيز دستورالعمل اين شامل آيد، پيش مربوط نامه

.شد
ماده-ب مفاد طبق كه است دانشجويي نمونه مصوبآيينيكدانشجوي نمونه دانشجوي انتخاب علوم،6/8/83نامه وزير

و فناوري و مادهتحقيقات شودآيين5طبق معرفي و انتخاب متبوع وزارت منتخب كميته توسط مذكور .نامه
دانشگاه-ج اختصار براي دستورالعمل اين عالي،در آموزش مؤسسات و ميها ناميده .شوندمؤسسه

وام-2ماده عمومي :گيرندگانشرايط
وام عمومي اولشرايط فصل مطابق نحوهآيينگيرندگان، وامنامه از كشـوراستفاده داخـل در دانشـجويان رفـاه صـندوق هاي

.باشدمي

وام-3ماده پرداخت آموزشي :شرايط
باشد-الف وقت تمام .دانشجوي
ني-ب دو از بعد ممتاز ميمسدانشجويان تحصيلي نمايندال وام درخواست تمايل درصورت .توانند
معدل-ج در17داشتن وام خواست در ارائه زمان متواليدر نيمسال است،دو ضروري ممتاز دانشجويان .براي
و-د بهپرداخت منوط ممتاز دانشجويان به درخشيتأام استعدادهاي دفتر دانشـيد دانشجـان و نمـگاه بهـويان منوط يـديتأونه

ميامع دانشگاه فرهنگي و دانشجويي .باشدونت

رفاهي-4ماده تسهيالت پرداخت نحوه و نوع مبلغ،

تحصيلي-لفا وام
مي تعلق تحصيلي مقاطع كليه شرايط واجد دانشجويان به مجاز سقف برابر سه تحصيلي .گيردوام

ضروري-ب وام
مي پرداخت زير صورت به ضروري :شودوام



ن ارشد كارشناسي پيوسته، ارشد كارشناسي پيوسته، كارشناسي مقاطع و برابر دو ناپيوسته، كارشناسي و كارداني اپيوسته،مقاطع
حرفه تخصصيدكتراي دكتراي و مجاز3اي سقف .برابر

ماده-تبصره در شده مطرح موارد همانند ضروري وام پرداخت اجر1موارد دستورالعمل ج بخش ازآيينييا، استفاده نحوه نامه
تبصرهوام و دانشجويان رفاه صندوق مي2و1هايهاي فوق .باشدماده
ازدواج-ج وام

ازد تحصيلوام حين در كه دانشجوياني به ميواج اختيار امتيازكنندتأهل بدون و سقف حداكثر ميدر پرداخت .شودبندي
مسكن-د هلينمتأوديعه

مت دانشجويان به مسكن اجارهأوديعه مسكن كه تحصيلي مقاطع كليه شدههل تعيين سقف حداكثر براساس دارند اختيار در اي
دوره دانشجويان ميهايبراي پرداخت تكميلي .شودتحصيالت

اجاره-تبصره در مندرج پرداخت پيش مبلغ از بيش پرداختي مبلغ بودوجه نخواهد .نامه

نياز-5ماده مورد مدارك
باشدنامه-5-1 شده ارسال مركز فرهنگي و دانشجويي معاون امضاء با كه .پوششي
مادهامد-5-2 طبق تحصيلي وام به مربوط مـاده،)ب(بخش1رك طبق ضروري مـاده،)ج(بخـش2وام طبـق ازدواج 2وام

مت) د(بخش مسكن وديعه مادهأو طبق اجرا) ه(بخش2هلين وامآيينييدستورالعمل از استفاده نحوه رفـاهنامه صندوق هاي
مي .باشددانشجويان

دانشجويتأ-5-3 بودن نمونه يا ممتاز به مربوط .يديه
دانشارمد-5-4 اطالعات و ميك نمونه و ممتاز گرددجويان ارسال صندوق به دانشجويان ساير از جدا .بايد

نم-تبصره يا ممتاز به مربوط ونهومدرك بررسي از پس دانشجويان مييتأبودن باقي دانشگاه در .مانديد

تسهيالت-6ماده بازپرداخت
نمونه-1 و ممتاز دانشجويان دريافتي تسهيالت بازپرداخت دربرا2مدت شده تصويب مدت بدهيآيينبر بازپرداخت نامه

مي .باشددانشجويان
دانش-2 بدهي بازپرداخت شروع بهتاريخ يا و داده انجام تحصيل به شروع از قبل را خود وظيفه نظام خدمت كه آموختگاني

شده معاف وظيفه خدمت انجام از مينوعي يا و يكاند دشوند و تحصيل از فرغت از پس مشمولانشسال كه آموختگاني
نظام خدمت ميميوظيفهانجام وظيفه نظام خدمت زمان مدت اضافه به سال يك .باشدباشند

ت-3 نمونهأدرصورت دانشجويان درخشان، استعدادهاي پرورش و حفظ اعتباري رديف اعتبارات محل از بخشودگي اعتبار مين
پرداخت از ممتاز دانشجويان و بدهي% 30كشور خوابگاههب(كل موقع به تخليه عدم جريمه و مسكن وديعه معاف) جز

.گردندمي

در دستورالعمل و24ماده،6اين تاريخ5بند در هي25/4/82و16/7/81تبصره امناءتوسط رفاهأت صندوق
اجراست قابل تصويب تاريخ از و رسيده تصويب به .دانشجويان


