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دوم :فصل

دستورالعملنامهينيآ و هايها
ووامپرداخت دانشجويي هاي
خوابگاهاجاره هايبهاي

دانشجويي



8

وامينيآ از استفاده نحوه كشورنامه داخل در دانشجويان رفاه صندوق هاي

به: هدف كمك منظور به دانشجويان رفاه هزينهتأصندوق از بخشي بضـاعتمين كم و مستعد ايراني دانشجويان هاي
دانشگاه در تحصيل به آشاغل اين طبق عالي آموزش مؤسسات و ميينيها پرداخت وام .دنماينامه

اول گيرندگان:فصل وام عمومي شرايط
ايران-1ماده اسالمي جمهوري اساسي قانون در مصرح رسمي اديان از يكي يا و اسالم مبين دين اصول به .اعتقاد
بواد-2ماده شئونرا رعايت و اخالقي صالحيت .دانشجوييدن
مالي-3ماده نياز اولويت بودن .دارا
از-4ماده استفاده تحصيليعدم بورس كمك يا .وام
مـي-5ماده اجـرت دريافـت مسـتلزم كـه كاري به اشتغال عدم دانشجويي، وام دريافت زمان كـار(.باشـددر اسـتثناي بـه

)دانشجويي
معتبر-6ماده ضامن با تعهد سند دوممسـكن،تحصـيليهـايوامانمتقاضـي. (سپردن نيمسـال در مجازنـد جديـد ورودي

مذكو سند دهندتحصيلي ارائه را .)ر

دوم آموزشي: فصل شرايط
آموزشي-7ماده مقررات و ضوابط طبق لزوم مورد واحدهاي تعداد حداقل در نام وقت(ثبت تمام دانشجوي عنوان ).به
وام-تبصره از مياستفاده را خود تحصيلي نيمسال آخرين كه دانشجوياني براي صندوق حداقلهاي داشتن درصورت گذرانند

مي بالمانع آموزشي مقررات طبق لزوم، مورد واحدهاي .باشدنصف
قبل-8ماده نيمسال دو در دانشجو نبودن .مشروط
خواهـد-1تبصره انجـام معـدل احتسـاب بـدون تحصـيل دوم و اول نيمسال در جديد ورودي دانشجويان به وام اختصاص
.گرفت
تحصدانشجوياني-2تبصره مشروط نيمسال يك در ميكه شوند اعالم اسـتفادهيلي تحصـيلي وام نصـف از حـداكثر تواننـد

پرداخت كامل صورت به دانشجويان اينگونه اوالد حق و مسكن وام است بديهي .شودمينمايند،
مشـروطيدانشجوياني-3تبصره بعـدي نيمسـال در وام هرگونـه دريافـت از شـوند مشروط متوالي نيمسال دو محـروم،كه

.ندباشمي
كميس-4تبصره تشخيص دانشجو،يدرصورت تحصيل ادامه بودن بالمانع بر مبني دانشگاه آموزش شوراي يا خاص موارد ون

است بالمانع نيز مسكن و تحصيلي وام .پرداخت
وام-9ماده از استفاده ميمدت زير شرح به تحصيل طول در مسكن و تحصيلي :باشدهاي

ناپ كارشناسي كارداني، حداكثردوره ناپيوسته ارشد وكارشناسي تحصيلي2يوسته نيمسال(سال .)چهار
حداكثر پيوسته كارشناسي تحصيلي4دوره نيمسال(سال .)هشت

حداكثر اي حرفه دكتراي و پيوسته ارشد كارشناسي تحصيلي6دوره نيمسال(سال .)دوازده
حداكثر بورسيه غير ناپيوسته تخصصي دكتراي تحصيل4دوره نيمسال(يسال .)هشت
حداكثر بورسيه غير پيوسته تخصصي دكتراي تحصيلي8دوره نيمسال(سال .)شانزده

و-1تبصره تصويب با استثنايي موارد وامتأدر مدت به نيمسال يك ذيربط دانشگاه دانشجويي معاون ميييد اضافه .گرددها
دوره-2تبصره در نحوي هر به دانشجو تحصيلچنانچه از مادهاي در مندرج دوره جزء مذكور مدت ننمايد، استفاده وام 9از

مي دوره مدت باقيمانده از و شد خواهد نمايدمحسوب استفاده .تواند



سوم وام: فصل ميزان و انواع

تحصيلي-01ماده وام
به-الف حداكثر تحصيلي يا% 60وام دانشگاه هر بمؤدانشجويان حداكثر عالي آموزش شروع10تمدهسسه از سال در ماه

گرفت خواهد تعلق زير ميزان به تحصيلي :سال
حداقل-تبصره تابستان نيمسال در كه مي6دانشجوياني اختيار درسي ميواحد بنمايند مـدتهتوانند بـر عالوه ماه دو مدت

بند در بهره»الف«معين تحصيلي وام از گردند، .مند
حد-ب ماهيانه مجرد .ريال500.000اكثردانشجويان
حداكثرمتأدانشجويان-ج ماهيانه نباشد شاغل يا دانشجو همسرشان كه مرد .ريال700.000هل
دانشجوكمردهلمتأدانشجويان-د همسرشان حقه دريافت عدم صورت در وامتأباشند، جداگانـه زوجين از هريك به هل،

حداكثر ماهيانه مجردي، .ريال500.000تحصيلي
حداكثرمتأدانشجويان-ه ماهيانه زن . ريال500.000هل
فرزندمتأدانشجويان-و هر ازاي به ماهيانه مرد فرزند(ريال200.000هل سه .)حداكثر
دانشگاه-ز نمونه و ممتاز دانشجويان براي تحصيلي رياسـتوام تشـخيص بـا برابـر سه تا حداكثر درخواست، صورت در ها

دانشج رفاه ميصندوق افزايش قابل .     باشدويان
ارائـه-تبصره بـا دارنـد تكفل تحت را فرزندانشان متاركه، يا همسر كارافتادگي از فوت، شهادت، علت به كه زن دانشجويان

بهره نيز اوالد حق از توانند مي قانوني مدارك و گردنداسناد . مند

مسكن-11ماده وام
حداكثر-الف به مسكن خوابگـاهدا% 50وام در يـا و نبوده خانواده سكونت محل در كه سـكونتنشجويان دانشـجويي هـاي

اجاره و باشند مدتنداشته براي زير ميزان به نمايند ارائه معتبر مي12نامه پرداخت سال در .شودماه
بهره-تبصره دانشجويان سهميهتعداد از دانشجويي خوابگاه از دانشگا% 50مند هر دانشجويان ميهكل .شودكسر
حداكثر-ب ماهيانه مجرد .ريال500.000دانشجويان
نباشدمتأياندانشجو-ج شاغل يا دانشجو همسرشان كه مرد ماهيانههل

مسكنمبلغشهر )ريال( وام
1.500.000تهران

بزرگ شهر 1.200.000پنج

شهرها 1.000.000ساير
از: تذكر عبارتند بزرگ شهر مشهد-تبريز-اهواز-اصفهان: پنج و شيراز

حقمتأدانشجويان-د دريافت عدم درصورت باشد دانشجو همسرشان كه مرد بهتأهل وامهل، جداگانـه زوجـين از هريـك
مي پرداخت مجردي .شودمسكن

دانشجوي-1تبصره امتأخواهران دور كه شهرستانهل در همسر مـيز زندگي ديگري مـيهاي مسـكناتوكننـد وام از ننـد
نمايند استفاده مجرد .دانشجويان

متاركه-2تبصره يا و همسر كارافتادگي از فوت، شهادت، علت به كه زن ارائه،دانشجويان با دارند تكفل تحت را فرزندانشان
مي قانوني مدارك و مسكاسناد وام از بهرههمتأنتوانند گردندلي .مند



ضروري-12ماده و ازدواج وام
تحصيل-الف حين در كه دانشجوياني موسساتتأبه و دانشگاهها فرهنگي و دانشجويي معاونت پيشنهاد به نمايند اختيار هل
دانشگاه،آموز رئيس موافقت و عالي ميمؤش تعلق ازدواج وام ايشان طرف از مجاز مقام يا .گيردسسه
مـي% 5حداكثربه-ب مواجـه مالي مشكل با رويدادها نتيجه در كه ودانشجوياني دانشـجويي معاونـت پيشـنهاد بـه شـوند

دانشگاه وفرهنگي دانشگاه،مؤسساتها رئيس موافقت و عالي تعلقمؤآموزش ضروري وام ايشان طرف از مجاز مقام يا سسه
.گيردمي
تخصصي-ج دكتراي دوره بورسيه دانشجويان ميبه تعلق ازدواج وام . گيردنيز
حداكثر-د نوبت يك تحصيل طول در رويداد هر براي ضروري وام مي2.000.000سقف .باشدريال

پايان-1تبصره تهيه براي ضروري وام دورهسقف ارشدهاينامه غيربورسيه2.000.000كارشناسي تخصصي دكتراي و ريال
مي3.000.000 . باشدريال

دورهس-2تبصره دانشجويان براي تخصصي كتاب خريد ضروري وام ارشدقف كارشناسي دكتـراي2.000.000هاي و ريـال
مي3.000.000تخصصي . باشدريال

حداكثر-ه دانشجويان از يك هر براي ازدواج وام مي7.500.000سقف .باشدريال
دانشگاه-و نمونه و ممتاز دانشجويان به ضروري صورتوام در صـندوقها رياست تشخيص با برابر سه تا حداكثر درخواست،

مي افزايش قابل دانشجويان . باشدرفاه
مسكن-13ماده هليمتأوديعه

دانشجويان به كمك منظور خوابگاهمتأبه فاقد تحصيلي مختلف مقاطع مقابل،هل در زير، جدول طبق مسكن وديعه پرداخت
اجاره گرارائه خواهد تعلق رسمي مي. فتنامه دانشجويان از دسته اين مـداركاطالعات همـراه بـه شده مشخص فرم در بايد

گردد ارسال صندوق به جامع سيستم طريق از نياز بدهي. مورد جزء وام اين ميميزان و گرديده محسوب دانشجو درهاي بايـد
رفاه صندوق به يكجا بطور مقطع، همان در تحصيل گرددتأپايان . ديه

وديعهمقطعشهر )ريال( مبلغ
كارشناسيتهران و 33.000.000كارداني
تكميليتهران 50.000.000تحصيالت

بزرگ شهر كارشناسيپنج و 25.000.000كارداني
بزرگ شهر تكميليپنج 40.000.000تحصيالت

شهرها كارشناسيساير و 20.000.000كارداني
شهرها تكميليساير 30.000.000تحصيالت

از: تذكر عبارتند بزرگ شهر مشهد-تبريز-اهواز-اصفهان: پنج و شيراز
مجردي-14ماده مسكن وديعه

دانشگاه خوابگاهي ظرفيت شديد كمبود به توجه با و خوابگاه براي تقاضا كاهش منظور موجـودبه تنگناهـاي از كاسـتن و هـا
خوابگاه كمبود از دانشـگاهناشي مجـرد دانشـجويان بـه دانشـجويان رفاه صندوق رئيس تشخيص با و ضرورت حسب هـاي،

شد خواهد واريز دانشگاه حساب به پرداخت از پس و شد خواهد پرداخت مسكن وديعه ذيل شرح به ملزمدانشگاه. متقاضي ها
در بههستند را مسكن وديعه وجه دانشجو، تحصيل فـارغپايان دانشجوي رفـاهنام صـندوق حسـاب بـه التحصـيل

نمايند واريز .دانشجويان
مي ذيل شرح به تحصيلي مقاطع كليه در دانشجويان براي مسكن وديعه :باشدمبالغ



وديعهشهر مبلغ )ريال( حداكثر
20.000.000تهران

بزرگ شهر 15.000.000پنج

شهرها 10.000.000ساير
دانشجويي-51ماده بيمه وام

ميك تمايل صورت در دانشجويان اسـتفادهليه دولـت كاركنـان به مربوط مقررات مانند درماني بيمه از تحصيل مدت در توانند
حداكثر. نمايند براي بيمه حق شرايط% 20نصف واجد دانشجويان عنـواناز بـدهيبـه ميـزان بـه و محسـوب ضـروري وام

شد خواهد افزوده . دانشجويان

ضرور-61ماده مبتكروام دانشجويان ي
به و شده وام دريافت شرايط حائز كه مبتكر دانشجويان پژوهشتأبه سازمان جشنوارهييد دبيرخانه ايران، صنعتي و علمي هاي

حداكثر رسيده دانشگاه پژوهشي معاونت يا خوارزمي جوان جشنواره و مي10.000.000مبلغخوارزمي پرداخت وام . شودريال

ورزشيتسهي-71ماده قهرمان دانشجويان رفاهي الت
با سوم تا اول نفرات كه ورزشي قهرمان دانشجويان كـلتأبه اداره يـا دانشگاه بدني تربيت كل اداره وزارتييد بـدني تربيـت

مي شناخته شرايط حائز بمتبوع، ضروري وام ميهشوند پرداخت زير : شودشرح
ناپيوسته-الف كارشناسي و كارداني ضروريمقاطع وام مجاز سقف برابر .دو
حرفه-ب دكتراي ناپيوسته، و پيوسته ارشد كارشناسي و كارشناسي واممقاطع مجـاز سقف برابر سه تخصصي، دكتراي و اي

. ضروري

خاص-81ماده مواد هزينه كمك يا وام
پرهزي و خاص بيماريهاي به مبتال تصادفات، و سوانح در ديده حادثه دانشجويان تشـخيصبه بـه كـه مشـابه موارد ساير و نه

و رفاه صندوق سقفييدتأرئيس تا حداكثر باشد هزينه20.000.000وي كمك يا وام ميريال پرداخت .باشدقابل

و-91ماده سيل زلزله، نظير مترقبه غير حوادث در ديده خسارت دانشجويان به وام ...پرداخت
حادثه وقوع هنگام كه دانشجوياني دبه از يكي مؤانشگاهدر و شرايطها از يكي با بوده تحصيل به شاغل عالي آموزش سسات

مي پرداخت تسهيالت يا وام : شودزير
مي-1 پرداخت تحصيلي مقاطع كليه براي مجاز سقف برابر پنج تا سه ضروري وام نوبت . شوديك
دانشجويان-2 اجـارهمتأبه مسـكن كـه تحصيلي مقاطع كليه اختيـارهل در مسـكناي وديعـه سـقف حـداكثر دارنـد

دوره ميدانشجويان پرداخت تكميلي . شودهاي
مي-3 حادثه وقوع از پس سال يك حداكثر تسهيالت پرداخت .باشدمهلت

چهارم مقررات: فصل ساير
فرم-20ماده در واقع خالف اطالعات دانشجويي شود مشخص وچنانچه است، نموده درج وام درخواست به مربوط اوهاي ام

دريافت كليه بازپرداخت به موظف دانشجو آن، بر عالوه مورد برحسب يا و ازقطع فراغـت از قبـل يكجـا بطـور پيشـين هـاي
تعهد(تحصيل فرم اساس بود) بر . خواهد



اولويت-21ماده وامتشخيص از هريك به دانشجويان نيازهاي و كمكها و توجـهها با مذكور بـاهاي مربـوط، ضـوابط بـه
مؤد يا دانشگاهسسهانشگاه و است عالي مؤآموزش و رفاهها صندوق و بوده مسئول ضوابط اين اجراي در عالي آموزش سسات

اين اجراي حسن بر داشتآييندانشجويان خواهد كامل نظارت . نامه
العمل-22ماده اجرادستور اينيهاي دانشگاهآييني به و تهيه صندوق توسط مورد، حسب شدهانامه خواهد . ابالغ
برآييناين مشتمل و19ماده،22فصل،4نامه تـاريخ15بنـد در تـذكر يـك و ،25/2/74،21/3/76هـايتبصـره
تصـويبو2/6/87و19/3/78،26/5/79،30/3/80،25/4/82،2/3/83،30/3/84،14/2/85 امنـاءتهيأبه

تاريخ از و رسيده دانشجويان رفاه اجراستق،بتصويصندوق . ابل


