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اجرا آيينيدستورالعمل وامي از استفاده نحوه دانشجوياننامه رفاه صندوق هاي

وام پرداخت منظور دانشگاهبه كليه دانشجويان، رفاه صندوق دسـتورالعملهاي ايـن رعايت به موظف عالي آموزش مراكز و ها
ب. باشندمي تكرار، از جلوگيري براي دستورالعمل اين دانشـجويان،در رفاه صندوق عـالي»صـندوق«ه آمـوزش مراكـز بـه و

دانشجويان»مركز« رفاه صندوق اداري اتوماسيون جامع سيستم به جامع«و مي»سيستم . شوداطالق
دانش-الف دانشگاهجامور وويي ومؤها وام متقاضـي دانشـجويان مشخصـات فـرم موظفنـد عـالي آمـوزش سسات

صندوق رفاهي شمارهپي(تسهيالت نمايند) 1وست ثبت جامع سيستم در دانشجويان وام درخواست اولين از قبل . را
تعهد:تبصره فرم است موظف معتبردانشجو ضامن با شماره(نامه تحصيلي) 3پيوست وام براي تحصيل دوم ترم در حداكثر را

وام درخواست فرم ارائه با همزمان بطور تحوو دانشجويي امور به ديگر نمايدهاي . يل

مسكن-ب و تحصيلي وام
مي-1 واممركز درخواست شماره(بايد و) 2پيوست دانشجو توسط نمودن تكميل از پس مسئولتأرا درييد دانشـجويي امور

تـا حداكثر شده اعالم اعتبار سقف به توجه با را وام دريافت شرايط واجد دانشجويان اسامي و نگهداري دانشجو مـاه2پرونده
نمايد ارسال صندوق به جامع سيستم طريق از نيمسال هر شروع از . پس

تابستان در وام شرايط واجدين اطالعات ارسال بود) ماه2براي(مهلت خواهد سال همان ماه شهريور پانزدهم تا . حداكثر
رشته:1تبصره در كه صوردانشجوياني در دارند، اشتغال تحصيل به دار ستاره يا دبيري وضعيتهاي تحصيل شروع در كه تي

روشـن زمان تا ننمايند، استفاده خدمت متعهدين حقوق مزاياي از و باشد نشده مشخص پرورش و آموزش وزارت به آنها تعهد
مي پرورش و آموزش وزارت با وضعيتشان وامشدن از بهرهتوانند صندوق شوندهاي .مند

مسكن: 2تبصره وديعه از غير به بدهي متعهـدبازپرداخت بورسـيه دانشـجويان بـراي خوابگاه موقع به تخليه عدم ديركرد و
دانشگاه تادبيري آنها ماهيانه درآمد كه صورتي در عالي آموزش مراكز و و450.000ها شـده محسـوب بدهي جزء باشد ريال

مي تقسيط عادي دانشجويان ساير ميهمانند باشد مبلغ اين از باالتر چنانچه و بگردد گرددبايد بازپرداخت نقدي شكل . ه
اسامي-تذكر فهرست ارسال به منوط وام نوع هر عاملتأپرداخت بانك از قبل، سال شده . باشدميييد

مي-2 انجام مقصد دانشگاه توسط مهمان و جابجايي انتقالي، دانشجويان به وام . گيردپرداخت
مي-3 فمركز دريافت جهت كه دانشجوياني مورد در وامبايد دريافـت شـرايط واجـد داليلـي بـه يا و ننموده مراجعه وام يش

فهرستنمي ارسال نامه در شده ذكر حساب به را مربوط وجوه دانشجويانباشند اطالعات و ارسال را بانكي اعالميه و واريز ها،
نمايد منتقل صندوق به جامع سيستم طريق از را شده جد. حذف فرد نمودن جايگزين امكانضمناً انصرافي فرد جاي به پذيريد

. باشدنمي
مي-4 بسر حقوق بدون مرخصي در كه دولت ميكارمندان وامبرند از مقـرراتتوانند طبق مسكن و تحصيلي درمنـدرجهاي

نمايندآيين استفاده . نامه

ضروري-ج وام
مال-1 مشكل با ذيل رويدادهاي نتيجه در كه دانشجوياني به ضروري تـاوام حداكثر اند، شده مواجه وقـوع6ي از پـس مـاه

مي تعلق .گيردرويداد
طبيعي-1-1 حوادث و،سيل،زلزله( وقوع ... )خشكسالي
سوزي-1-2 آتش
تصادف-1-3
يك-1-4 درجه بستگان از يكي فوت
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بيماري-1-5
طبي-1-6 عينك خريد
استيجاري-1-7 مسكن پرداخت پيش
پايا-1-8 تحصيلينهزينه نامه
آموزشي-1-9 كمك لوازم خريد هزينه

ضـمتقاضي-1تبصره وام مادهـان در مندرج مجاز سنوات طول در فقط نحآيين)9(روري وامـنامه از استفاده صندوقوه هاي
مي دانشجويان نمايندرفاه وام درخواست . توانند

وموارددر-2تبصره تصويب با معاونتأاستثنايي يكييد ذيربط دانشگاه فرهنگي و سـنواتدانشجويي مـدت بـه نيمسـال
وام دريافت براي تحصيل ميمجاز اضافه . گرددها

درسـحداق-3تبصره واحد متقاضـل دانشجويان براي نيمـي در ميـسـي مجاز واحدهاي حداقل نصف آخر .باشدال
الزم-4تبصره شود حادث مذكور موارد از غير مشكالتي فرهنگيچنانچه و دانشجويي معاون توسط دانشجو درخواست است

جامع سيستم در شدتأمركز خواهد پرداخت صندوق موافقت از پس كه گردد .ييد
مي-2 ضروري وام ضروريمتقاضيان وام مخصوص درخواست برگ شماره(بايد مسـئول) 4پيوست بـه و نمـوده تكميـل را

نمايد تحويل مركز دانشجويي ضـروريمر. امور وام امتيازبنـدي جـدول مربوط، برگ دريافت از بعد است موظف پيوسـت(كز
از) 1/4شماره پس و تكميل درتأرا ايشـان طـرف از مجـاز مقـام يـا مركز رئيس تصويب و فرهنگي و دانشجويي معاون ييد

نمايد ارسال صندوق به جامع سيستم طريق از را آنان اطالعات و نگهداري دانشجو . پرونده
بود-3 نخواهد شده ارائه اسناد و مدارك اساس بر دانشجو تقاضاي مورد مبلغ از بيش وجه هيچ به پرداختي وام . ميزان
امتياز-4 جدول اساس بر فقط ضروري ميوام پرداخت . گرددبندي

مي-1تبصره خاص شرايط در دانشگاه فرهنگي و دانشجويي شرايطمعاون واجد دانشجويان براي راتواند وام سـقف حداكثر
نمايد . درخواست

پايان-2تبصره تهيه براي ضروري وام پرداخت دورهموضوع بودنامه خواهد مستثني امتيازبندي جدول از مختلف .  هاي
جانبازان-3تبصره وام از% 50درخواست بيش كه رزمندگاني و باال جبهه30به در داشتهماه حضور داوطلبانه جنگ اندهاي

جاويد فرزندان و همسر شاهد، فرزندان و همسر اسارت، مدت احتساب بدون آزادگان فرزنـدانو و همسـر آزادگـان، و االثـران
نمي% 70جانبازان امتيازبندي . گردندمشمول
م-4تبصره با جانبازان از% 10علوليتـبه كمتر كه رزمندگاني و باال از30به بيش حداقل و جبهه6ماه در جنـگهـماه اي

داشته حضور امتيازداوطلبانه يك جبهه در حضور ماه هر و جانبازي درجه هر ازاء به مياند . گيردتعلق
از-5تبصره و محسوب شهيد خانواده جزء شهيد برادر و مي15خواهر برخوردار . گردندامتياز

ضروري-5 وام امتياز تعيين جدول مفاد شماره(شرح پشت) 1/4پيوست استدر گرديده درج مربوطه . برگ

ازدواج-د وام
مي-1 ازدواج تحصيل حين در كه دانشجوياني به ازدواج فقطوام و ازدواج عقد ثبت تاريخ از پس سال يك تا حداكثر نمايند،

مي تعلق بار يك .گيردبراي
بالفاصله:تبصره كه التحصيالني پذيرفت) ماه3حداكثر(فارغ باالتر مقاطع ميدر يكه از بيشتر آنان عقد تاريخ چنانچه شوند

مي باشد نگذشته بهرهسال صندوق ازدواج وام از گردندتوانند . مند
مي-2 ازدواج وام ازدواجمتقاضيان وام مخصوص درخواست برگ شماره(بايد امـور) 5پيوست مسـئول بـه و نموده تكميل را

نمايد تحويل مركز بع. دانشجويي است موظف امتيـازمركز جدول مربوط، برگ دريافت از ازدواجد وام شـماره(بنـدي پيوسـت
از) 1/5 پس و تكميل پرونـدهتأرا در ايشـان طـرف از مجـاز مقـام يا مركز رئيس تصويب و فرهنگي و دانشجويي معاون ييد

نمايد ارسال صندوق به جامع سيستم طريق از را آنان اطالعات و نگهداري . دانشجو



وا-3 واحدحداقل حداقل نصف آخر، نيمسال متقاضي دانشجويان براي درسي ميحد مجاز . باشدهاي
بود-4 نخواهد دانشجو تقاضاي مورد مبلغ از بيش وجه هيچ به پرداختي وام . ميزان
امتياز-5 جدول اساس بر فقط ازدواج ميوام پرداخت . گرددبندي

در-1تبصره دانشگاه فرهنگي و دانشجويي ميمعاون خاص راشرايط وام سـقف حداكثر شرايط واجد دانشجويان براي تواند
نمايد .درخواست

جانبازان-2تبصره وام از% 50درخواست بيش كه رزمندگاني و باال جبهه30به در داشتهماه حضور داوطلبانه جنگ اندهاي
فر و همسر و شاهد فرزندان و همسر اسارت، مدت احتساب بدون آزادگان فرزنـدانو و همسر و آزادگان و جاويداالثران زندان

نمي% 70جانبازان امتيازبندي . گرددمشمول
معلوليت-3تبصره با جانبازان ك% 10به كه رزمندگاني و باال ازـبه از30متر بيش حداقل و جبهه6ماه در جنـگماه هـاي

داشته حضور هرماهداوطلبانه و جانبازي درجه هر ازاء به امتيازاند يك جبهه در ميحضور . گيردتعلق
از-4تبصره و محسوب شهيد خانواده جزء شهيد برادر و مي15خواهر برخوردار .گردندامتياز

مسكن-ه هليمتأوديعه
دانشجويان-1 اجارهمتأكليه مسكن كه ميهل دارند، اختيار در يـكاي تحصـيلي مقطـع هر طول در مسكن وديعه از توانند

نمايند استفاده . نوبت
اجاره-1تبصره در مندرج پرداخت پيش مبلغ از بيش پرداختي مبلغ بودوجه نخواهد . نامه
مي-2تبصره دو آن از يكي فقط باشند، دانشجو زوجين كه صورتي بهرهدر مسكن وديعه از گرددتواند . مند

مي-2 مسكن وديعه وديعمتقاضيان مخصوص درخواست برگ مسكنبايد شماره(ه همـراه) 6پيوست بـه نمـوده، تكميل را
نمايند تحويل دانشگاه دانشجويي امور مسئول به نياز مورد بـه. مدارك را آن مربـوط، بـرگ دريافت از بعد است موظف مركز

وتأ نگهداري آنان پرونده در و رسانده ايشان طرف از مجاز مقام يا مركز رئيس تصويب و دانشجويي معاون ازييد را اطالعات
نمايد ارسال صندوق به جامع سيستم . طريق

نموده-3 استفاده مسكن وديعه از كه حداكثردانشجوياني است الزم درصـورت3اند و تحصيل از فراغت از پس ماه
وامبهره ساير از دانشـجويمندي رفاه صندوق حساب به را دريافتي مسكن وديعه اقساط، دفترچه صدور از قبل انها،

نمايند ارائه دانشگاه دانشجويي امور به اقساط دفترچه صدور جهت را آن فيش و . واريز
فوت-تبصره و ازكارافتادگان شهداء جانبازان، شامل صندوق به مسكن وديعه مياعاده نيز . شودشدگان

ماده-4 در مذكور فيش است موظف مركز دانشجويي ميزان3امور اعالم نامه همراه به فارغرا صـندوقبدهي به التحصيل
نمايد تحويل و صادر را وي اقساط دفترچه صندوق، سوي از وصول اعالم از پس و . ارسال

دانشجويي-ز بيمه وام
حداكثروام-1 به دانشجويي داراي% 20بيمه كه تحصيل به شاغل دانشجويان دفترچـهاز يا درماني خدمات بيمه دفترچه

اجتماعتأسازمان نباشندمين مي،ي . گيردتعلق
با-2 را دانشجويان بيمه حق نصف است موظف شمارهمركز مصوبه به محترمأهي5/7/74مورخه/1546ت/8831توجه ت

نامـه همـراه بـه را آن فـيش و پرداخـت درمـاني خدمات بيمه سازمان طرف از شده تعيين حساب به دانشگاه توسط وزيران،
منع قرارداد تصوير و نمايدپوششي ارسال صندوق به درماني خدمات بيمه كل اداره و عالي آموزش موسسه بين شده . قد

صندوق-3 به جامع سيستم طريق از وقت اسرع در را درماني خدمات بيمه شرايط واجد دانشجويان اسامي است موظف مركز
نمايد . ارسال
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پرداخت-4 به نسبت تحصيلي سال هر در بيمهمابقيصندوق ازحق ارسـالي فهرسـت اسـاس بـر شرايط واجد دانشجويان
بيمـه سـازمان بـه دانشجويان بيمه حق نصف پرداخت فيش و درماني خدمات بيمه سازمان و مركز بين منعقده قرارداد مركز،

نمود خواهد اقدام درماني .خدمات
دان-تبصره تكفل تحت حداكث(ويانـجـشـافراد و سهمسر فرزندـر واج) ه شراـنيز ميد مزايا اين از استفاده . باشنديط

كار-5 از فوت، شهادت، علت به كه زن ودانشجويان اسناد ارائه با دارند تكفل تحت را فرزندانشان متاركه، يا همسر افتادگي
مي قانوني بهرهمدارك فرزندانشان بابت بيمه وام از گردندتوانند . مند

ا-6 پرداختي بيمه حق ميزان است بدهيبديهي مجموعه به صندوق سوي ميز اضافه دانشجو ميهاي كه طبـقگردد بايـد
نمايد پرداخت تحصيل از فراغت يا قطع از پس . مقررات

عمومي-ح ضوابط
وام-1 مياعتبار ابالغ مراكز به و تعيين صندوق طرف از ساله همه . گرددها
مستن-2 مدارك و وام درخواست برگ است موظف نمايددانشگاه نگهداري آنان پرونده در دانشجويان تحصيل پايان تا را . د
حد-3 از كمتر واحد تعداد با كه عنواننصابدانشجوياني بهرهبه وام از آخر ترم شـدهدانشجوي درمنـد وام دريافـت از انـد

بعد . باشندميمحرومنيمسال
تحـمرخ-4 مجازـصي داتأصيلي آموزش اداره توسط شده نمي،نشگاهييد محاسبه دانشجو تحصيلي دوره . گرددجزء
دانشجو-5 تحصيلي وضعيت انصـرافي(تغيير و اخراجـي باالتر، مقطع شده پذيرفته مهمان، اطالعـاتمـي) انتقالي، در بايـد

گردد ثبت جامع سيستم در دانشجو . فردي
ياـم-6 و گواهي گونه هر صدور از قبل است موظف فراغتتأركز آموختگـانييد دانـش اقسـاط دفترچه موقت، تحصيل از

رسيد اخذ ازاي در و صادر را شماره(بدهكار بـه)11پيوست جـامع سيسـتم طريـق از را مربـوط اطالعـات و تحويل آنان به
مي مجاز آن از پس نمايد، ارسال وامصندوق ميزان ذكر با تحصيل موقت گواهي صدور مورد در نمباشد اقدام دريافتي . ايدهاي

مي مركز حال هر گواهيدر كليه از رونوشتي صـندوقبايد بـه را بـدهكار دانشـجويان تحصيل از فراغت مورد در صادره هاي
كند . ارسال

دانشـگاه-تبصره عهـده بـه اقسـاط دفترچه صدور متقاضيان قبلي مقاطع تحصيلي مشخصات و بدهي ميزان وضعيت اعالم
مي تحصيلي مقطع . باشدآخرين

دانش-7 مراجعه عدم صورت خوددر بدهي تكليف تعيين براي بدهكار اخـذ(آموختگان يـا و يكجا صورت به بدهي كل واريز
اقساط قانوني) دفترچه زمان مدت شدن سپري از ماده(پس ب و الف تسـهيالت4بندهاي بازپرداخـت نحـوه اجرايـي شـيوه

مي) رفاهي ممركز و محضري تعهد مكاتبات، سوابق نمايدبايد ارسال صندوق به حقوقي پيگيري براي را آنان بدهي . يزان

مي-8 واممركز پرداخـت بـه مربوط اطالعات ارسال هنگام در وضـعيتبايد در تغييـر گونـه هـر مسـكن، و تحصـيلي هـاي
مي موثر وام پرداخت تداوم در كه نمايددانشجويان اعالم صندوق به را . باشد

صو-9 در است موظف دريافـتمركز شـرايط واجـد داليلي به يا و ننموده مراجعه وام فيش دريافت جهت دانشجويي كه رتي
فهرست ارسال نامه در شده ذكر حساب به را مربوط وجوه نباشد جامعوام سيستم طريق از را وام برگشت اطالعات و واريز ها

فهر و شده حذف دانشجويان اسامي فهرست همراه به را بانكي اعالميه نمايدتأستو ارسال صندوق به بانك توسط شده . ييد
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در كه دستورالعمل و22بند،9ماده،33بخش8اين دانشـجويان1تبصره رفـاه صـندوق رئـيس تصـويب به تذكر
تاريخ از است، دستورالعمل1/7/87رسيده كليه و بوده اجرا ميقابل دستورالعمل اين با مغاير كه قبلي لغـوهاي باشد،

.  رددگمي


