
مانند« مترقبه غير حوادث در ديده خسارت دانشجويان به وام بازپرداخت و پرداخت زلزله،: دستورالعمل
و طوفان »...سيل،

ت به كمك منظور هزينهأبه از بخشي تحصمين زلزلـه،هاي نظيـر غيرمترقبه حوادث در ديده حادثه دانشجويان معيشتي و يلي
و طوفان دانشگاه... سيل، در وديعـهكه و ضـروري وام دارنـد اشـتغال تحصـيل به كشور سراسر عالي آموزش مؤسسات و ها

مت ميأمسكن پرداخت زير شرايط با :گرددهلين

متقاضيان-1ماده :شرايط
مشمو-1-1 ميدانشجوياني دستورالعمل اين دانشگاهل از يكي در حادثه وقوع هنگام در كه عاليباشند آموزش مؤسسات و ها

خود سكونت محل و بوده تحصيل به مشغول دانشجويان رفاه صندوق پوشش باشدتحت حادثه محل در آنان خانواده يا .و
فرم-1-2 توسط مذكور حوادث استانداريخسارت يا زندگي محل شوديتأانداري .يد
وام-1-3 باپرداخت شديديتأها خواهد انجام تحصيل محل دانشگاه فرهنگي و دانشجويي . معاونت
يك-1-4 تا حداكثر دستورالعمل اين تسهيالت پرداخت ميمهلت حادثه وقوع از پس .باشدسال

و-2ماده هاي دانشجويانوام :وزانهردورهيژه
پن-2-1 تا سه ضروري، وام نوبت تحصيلييك مقاطع كليه براي مجاز سقف برابر .ج

ت-تبصره دانشجويان رفاه صندوق اعتبارات محل از متمركز صورت به وام پرداخت شدأاعتبار خواهد .مين
مت-2-2 دانشجويان مسكن تحصأوديعه مقاطع كليه اجارهيهل مسكن كه تعيينلي سقف حداكثر براساس دارند، اختيار در اي

دا براي دورهنشجشده باشدويان مي تكميلي تحصيالت .هاي

نور-3دهما پيام دانشجويان ويژه :وام
مجاز سقف برابر سه تا ضروري وام نوبت يك

بازپرداخت-4ماده :شيوه
دريافتي،-5-1 تسهيالت بازپرداخت در2مدت شده تصويب مدت بآيينبرابر ميانامه دانشجويان بدهي .باشدزپرداخت
ميتاريخ-5-2 تحصيل از فراغت از پس بدهي بازپرداخت را. باشدشروع خود وظيفه نظام خدمت كه آموختگاني دانش براي

ش از بهـقبل نـحصتروع به يا و داده انجام شدهوعيـيل معاف وظيفه خدمت انجام مياز يا فراغتو از پس ماه هجده شوند،
آموخت دانش و تحصيل مشمـاز كه خـگاني انجام ميدـول وظيفه نظام نظاممت خدمت زمان مدت اضافه به ماه هجده باشند

مي تعيين .گرددوظيفه
وام-5-3 ساير براي اقساط دفترچه صدور از قبل و تحصيل از فراغت از پس مسكن وديعه يكجـابازپرداخت صـورت بـه هـا

نمي تقسيط قابل و بود .باشدخواهد
تخل-5-4 عدم جريمه از مذكور، بوددانشجويان خواهند معاف خوابگاه موقع به .يه

درا دستورالعمل و13ماده،5ين دربند تبصره هي2/3/83تاريخيك تصويب امناأبه دانشـجويانءت رفـاه صـندوق
تاريخ در و هي30/3/84رسيده نوزدهم جلسه امناأدر بندهايءت وماده4و2، افزوده يك و5ماده گرديد حذف سابق

بنآيينعنوان و ورامه يافت تغيير نوشتاري لحاظ از آن مفاد اجراستازخي قابل مجدد وتصويب اصالح .  تاريخ


