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دانشجويان) 17ماده(دستورالعمل رفاه صندوق اساسنامه

سازمان-1ماده وكليه دولتيها ومؤ،نهادهاي تعاوني هر،خصوصيسسات در يا طريق هر به كه حقوقي و حقيقي اشخاص
بهره خدمات از اززمان ميمندان استفاده دانشجويان رفاه صندوق اتحاديهمزاياي همچنين ونمايند، صنفي سايرهاي

پروانهيسساتمؤ صدور به اقدام ميكه فروشگاه يا آموزشگاه ايجادكارگاه، مجوز پزشكي، نظام سازمان عضويت وكار، نيزكنند
ف معرفي به نسبت دستورالعمل اين مفاد برابر موظفند گذرنامه، واداره التحصيالن صندوقارغ با مورد حسب آنان بدهي واريز

دا وزارترفاه وهاينشجويان عالي آموزش و وفرهنگ درمان كنندبهداشت، همكاري پزشكي .آموزش
مادهسازمان-2ماده در شده ياد تصويب) 1(هاي موظفنداين فارغنامه استخدام صورت دانشگاهدر والتحصيالن سساتمؤها

ع وآموزش پيماني قراردادي، از اعم اقساطالي كسر به نسبت دانشگاه يا صندوق هر توسط شده اعالم مبالغ اساس بر رسمي
فارغ حقوق واز والتحصيالن اقدام صندوق هر اختصاصي درآمد حساب به تحصيلي رشته حسب آنها راواريز آن اعالميه اصل

كنند ارسال ذيربط صندوق به حساب اعمال .جهت
سازماندستگاه-3هماد وها، مادهمؤها در شده ياد بهره) 1(سسات خدمات از دستورالعمل اين صدور از قبل ازچنانچه مندان

كرده استفاده دانشجويان رفاه صندوق ننمودهمزاياي اقدام آن بدهي اقساط واريز و كسر به نسبت تاكنون و دراند موظفند اند
ام اين انجام به نسبت وقت كننداسرع اقدام .ر

دستگاه-4ماده وكليه وسازمانها مادهمؤها موضوع صدور) 1(سسات به اقدام انحاء از نحوي به كه دستورالعمل اين
وپروانه آزمايشگاه مطب، فروشگاه، كارگاه، ايجاد مجوز دانشگاهكار، التحصيالن فارغ مورد در وغيره عاليمؤها آموزش سسات

قمي موظفند اكنند، فارغزبل كار مجوز نوع هر يا پروانه معرفيصدور صندوق هر به تحصيلي رشته حسب را التحصيالن
.كنند
فارغ-5ماده اقساط مبالغ و تعداد بدهي، كل دانشگاهميزان والتحصيالن برابرمؤها صندوق هر توسط عالي آموزش سسات

دانشگاه به و تعيين دريافتي ومبالغ عمؤها آموزش ميسسات اعالم .شودالي
ودانشگاه-6ماده ومؤها اقساط تعداد شدن مشخص از پس فقط عالي آموزش وسسات صندوق هر توسط آن اخذميزان

شد تعيين اقساط پرداخت بر مبني رسمي دانشجوهتعهد صدوراز موقتتأاجازه داشتييديه خواهد را التحصيلي مبالغ. فارغ
ماهانه التاقساط فارغ كه مياي آن پرداخت به ملزم او كار محل يا درحصيل خواهدتأباشند درج التحصيلي فارغ موقت ييديه

.شد
بانك-7ماده حسابكليه عنوان به كه را وجوهي موظفند كشور سراسر در مادهها در شده ياد مختلفمؤاز) 2(هاي سسات

مي دريافت افراد التحصياليا فارغ اسامي صورت همراه به حسابدارند به بدهكار ون كنند حواله نظر مورد هايبانكهاي
حوالهمذكور تفكيك به را شده ياد وجوه كارتنيز در حسابها اعالميههاي اصل ارسال با را مراتب و اساميثبت ،فهرست

و القسط كنندسهم ارسال صندوق هر به مورد حسب پرداخت، .تاريخ

مورخ جلسه در دستورالعمل شماره11/11/1374اين مشترك پيشنهاد مورخ/5844به وزارت29/3/1374و
و تصويبفرهنگ به پزشكي آموزش و درمان بهداشت، و عالي رسيدهيأتآموزش .وزيران


