
وام بازپرداخت نحوه دانشجوياندستورالعمل رفاه صندوق هاي

ميبهره-1 ملزم دانشجويان رفاه صندوق مزاياي از حمندان تحصيليباشند وضعيت و(سب ترك انصراف، ازفراغت، اخراج يا
وام) تحصيل بازپرداخت به نسبت صندوق مقررات اجارهطبق و دريافتي دانشجوخوابگاهبهايهاي نماينديهاي اقدام .ي

ودانشگاه-2 ازها فراغت يا ترك محض به موظفند عالي آموزش ومراكز حوزتحصيل به دانشجو معرفي از نظامقبل ه
و اشتغال منظور به تحصيلي، مدرك گواهي صدور و ياوظيفه و التحصيالن فارغ تحصيل ادامه تحصيليا تارك دانشجويان

بر)اخراجيانصرافي،( را آنان اسامي فرمفهرست شماره(اساس بازپرداختدستورالعمل) 17پيوست وضعيت تعيين منظور به ،
ارسا دانشجويان رفاه صندوق به نمايندديون .ل

ب-3 يا داده انجام تحصيل به شروع از قبل را خود وظيفه نظام خدمت كه كشور داخل عالي آموزش مراكز التحصيالن هفارغ
و شده معاف وظيفه نظام خدمت انجام از مينوعي تعهديا سپردن با ازتحصيل فراغت از پس ماه نه حداكثر هستند ملزم شوند

ت ديون صندوق، به شخصاًحصيالزم دفترچه اساس بر را خود صورتيكهلي ودر نمايند بازپرداخت اشتغال محل طريق از يا و
مت بار سه از خودبيش بدهي اقساط پرداخت در شدتأوالي خواهد تبديل حال دين به آنان بدهي نمايند .خير

و-4 بهرهتعداد اقساط دانشجويانمبلغ رفاه صندوق توسط صندوق مزاياي از شدمندان خواهد ميزان. (تعيين به توجه با
يك حداقل وبدهي سالسال پنج ) حداكثر

وظيفه-5 نظام خدمت انجام مشمول كه كشور داخل عالي آموزش مراكز التحصيالن فارغ بدهي بازپرداخت آغاز تاريخ
ميمي موكول آنان وظيفه نظام خدمت انجام از بعد ماه نه به حداكثر .گرددباشند
بابهره-6 يا و كشور داخل در چنانچه دانشجويان رفاه صندوق مزاياي از تحصيلمندان ادامه قصد تحصيلي بورس از استفاده

از فراغت از پس كه صورتي در باشند داشته را باالتر مقاطع در كشور از خارج بازپرداختدر به نسبت قبلي، مقطع تحصيل
از اقدقسمتي صندوق مقررات طبق خود ميديون باشند، نموده راام خود بدهي بقيه بازپرداخت تعهد، سپردن با ازتوانند بعد به

نمايند موكول جديد تحصيلي مقطع .اتمام
بهره:تبصره التحصيالن وفارغ صندوق مزاياي از پايينمند يا و معادل دوره در تحصيل ادامه تحصيليمتقاضي مقطع از تر

نخو بند اين مزاياي مشمول بودقبلي، .اهد
واداره-7 تحقيقات علوم، وزارت خارج دانشجويان و بورس بهكل دانشجويان اعزام به اقدام از قبل هماهنگي، با فناوري

بورسيه مشخصات كشور، از خارج به بورسيه نمايندعنوان ارسال صندوق به را كشور. ها از خارج به بورسيه دانشجويان اعزام
يا و بدهي نداشتن به قبيلاعالممنوط اين بدهي بازپرداخت چگونگي خصوص در تكليف تعيين بر مبني صندوق نظر

بود خواهد .دانشجويان،
دانشگاهبهره-8 در تحصيل ادامه قصد كه صورتي در صندوق مزاياي از دانشگاهمندان و پزشكي علوم راهاي غيردولتي هاي

اقسا پرداخت باز در وقفه عدم به منوط باشند تعهدداشته سند سپردن و صندوق موافقت صورت در قبلي، تحصيلي مقطع وام ط
مي موكول جديد دوره تحصيل خاتمه از بعد به آنها وام باقيمانده .گرددبازپرداخت

دانشگاهبهره-1تبصره از التحصيل فارغ رامندان كشور از خارج در تحصيل ادامه قصد آزاد صورت به كه كشور داخل هاي
ملز ودارند دريافتي وجوه كليه بازپرداخت به هستندم خود تحصيلي مدارك دريافت براي صندوق از حساب تسويه .اخذ
دستگاهبهره-2تبصره ساير به وابسته عالي آموزش مراكز در تحصيل ادامه قصد كه صندوق مزاياي از داشتهمندان را ها

با تحصيلي مدرك نوع هر دريافت از قبل هستند ملزم نمايندباشند حساب تسويه دانشجويان رفاه .صندوق
و-9 بهرهدانشدانشجويان صندوق مزاياي از نحوي به كه كارافتادهآموختگاني از جانباز، يا نائل شهادت رفيع درجه به و مند

مي فوت يا مستضكلي بنياد اسالمي، انقالب شهيد بنياد سوي از مورد حسب مذكور رويداد اعالم صورت در عفانشوند
و مسكن وديعه استثناي به صندوق به خود ديون كليه از احوال، ثبت سازمان يا و كشور بهزيستي سازمان جريمهوجانبازان،

مي معاف خوابگاه موقع به تخليه .شوندعدم



دانشجويان-10 براي شده تصويب مدت برابر دو جسمي توان وكم ناتوان روشندل، دانشجويان بدهي بازپرداخت عاديمدت
شود مي گرفته نظر در تحصيل از فراغت از پس سال يك آنان بدهي بازپرداخت شروع تاريخ و باشد .مي

دانشتأ:بصرهت و كشور بهزيستي سازمان توسط بايد مي جسمي توان كم و ناتوان دانشجويان توسطييد روشندل جويان
دانشجوي گيردمعاونت انجام دانشگاه فرهنگي و .ي

صورت-11 ميانگيندر حائز فوق، ماده در مذكور دانشجويان كه بازپرداخت16ي از باشند باالتر بدهي30و كل جز(درصد به
خوابگاه موقع به تخليه عدم جريمه و مسكن مي) وديعه .شوندمعاف

مي-12 خود بدهي يكجاي بازپرداخت به ملزم واخراجي انصرافي از اعم تحصيل .باشندتاركين
تحصيلبهرهبدهي:تبصره ترك كه صندوق مزاياي از نموده) اخراجانصراف،(مندان گواهيحاصل ارائه درصورت اند

حداكثر و مالي بضاعت برعدم مبني و10دانشگاه التحصيالن فارغ از اقساطدرصد صورت به دانشجويان رفاه صندوق موافقت
بود خواهد دريافت قابل ساله سه .حداكثر

مدر-13 اصل وتسليم تحصيلي استفادهك وريزنمرات بدهي كلي استرداد از بعد فقط وام يا كمك از تعهداتكنندگان انجام
است پذير امكان ديگر .قانوني

تحصيلبهره-14 ترك از پس كه رفاه صندوق مزاياي از اخراجي(مندان ورودي)انصرافي، آزمون در مجدد شركت قصد
ودانشگاه رمؤها عالي آموزش وامسسات استرداد به نسبت مكلفند باشند داشته وا دريافتي دانشجواجارههاي خوابگاه ييبهاي

نمايند اقدام يكجا بطور استفاده، .مورد
و-15 وصول به نسبت باشد مي مكلف دانشجويان رفاه وصندوق دولت مطالبات موردهزينهايصال در متعلقه هاي

و ازدانشجويان كه التحصيالن فارغ قضايا مراجع در اند نموده استنكاف خود دين وياداء پژوهش از اعم مرحله آخرين تا ي
نمايد دعوي اقامه .فرجام

نموده-16 تحصيل همزمان، رشته دو در كه دانشجوياني بدهي بازپرداخت آغاز درتاريخ ازتحصيل فراغت از بعد دوماند رشته
بود خواهد مقرر وظيفه نظام زمان احتساب .با

بيماري-17 بابت خاص موارد وام بازپرداخت بامدت و پرهزينه تشخيصيتأهاي به و دانشگاه توسط مالي بضاعت عدم يد
حداكثر دانشجويان رفاه صندوق مي3رئيس عادي دانشجويان بازپرداخت مدت .باشدبرابر

د-18 ساير همانند مبتكر دانشجويان دريافتي تسهيالت بازپرداخت آغاز بودزمان خواهد تحصيل از فراغت از پس .انشجويان
ماده-1تبصره در آموختگان دانش ساير براي شده تعيين اقساط همانند اقساط، بازپرداخت4ميزان نحوه اجرايي شيوه

مي دانشجويان رفاه صندوق رفاهي .باشدتسهيالت
بالفاصله-2تبصره دريافتي وام نگردد، اجرا كامل طور به طرح بازپرداختچنانچه يكجا صورت به ازتحصيل فراغت از پس

.گرددمي
ورزشي-19 قهرمان دانشجويان دريافتي تسهيالت بازپرداخت آيين2مدت در شده تصويب مدت بدهيبرابر بازپرداخت نامه

مي عادي دانش. باشددانشجويان بدهي بازپرداخت شروع خدمتتاريخ كه قبلنآموختگاني را خود وظيفه بهظام شروع از
داده انجام ميتحصيل يا شده معاف وظيفه نظام خدمت انجام از نوعي به يا و دانشاند و يكسال مشمولشوند كه آموختگاني

مي وظيفه خدمت از3باشندانجام فراغت از پس ميسال .باشدتحصيل
غي-20 حوادت در ديده خسارت دانشجويان توسط دريافتي تسهيالت بازپرداخت مانندمدت و: رمترقبه طوفان سيل، ...زلزله،

آيين2 در شده تصويب مدت ميبرابر عادي دانشجويان بدهي بازپرداخت دانش. باشدنامه نظامبراي خدمت كه آموختگاني
دادهيوظ انجام تحصيل به شروع از قبل را خود شدهفه معاف وظيفه خدمت انجام از نوعي به يا و مياند يا پسما18شونداند ه

از فراغت دانشاز و ميتحصيل وظيفه نظام خدمت انجام مشمول كه خدمتما18باشندآموختگاني زمان مدت اضافه به ه
مينظام تعيين از. گرددوظيفه فراغت از پس مسكن وديعه وامبازپرداخت ساير براي اقساط دفترچه صدور از قبل و هاتحصيل

صورت قابلبه و بود خواهد نمييكجا خواهند. باشدتقسيط معاف خوابگاه موقع به تخليه عدم جريمه از مذكور دانشجويان
.بود



3

اقساط-21 دفترچه صدور دانشبهجهت مي10آموختگانكليه بدهي كل از بدهيدرصد مابقي براي و گردد پرداخت بايست
مي صادر اقساط .شوددفترچه

دامعاونت:تبصره فرهنگي و دانشجويي ونشگاههاي تامؤها حداكثر مجازند عالي آموزش هر10سسات دانشجويان از درصد
گروه شامل تحصيلي خمينيسال امام امداد كميته پوشش تحت خانواده)ره(هاي بهزيستي، سازمان و، ايثارگران و شاهد هاي

يكجاي پرداخت از را خاص شرايط داراي فراغت10دانشجويان هنگام به بدهي كل ميازدرصد معاف .نمايندتحصيل

در دستورالعمل تاريخ9ماده21اين در تصويب22/10/86و2/3/83و26/10/75،26/5/79،25/4/82تبصره به
رسيدهيأ دانشجويان رفاه صندوق امناي .ت


