
اجرا دانشجويانيشيوه رفاه صندوق رفاهي تسهيالت بازپرداخت نحوه ي
انواع( هزينه، واجارهكمك مسكن وديعه خوابگاهوام، )بهاي

وتأ:هدف تحصيل زمان در دانشجويان به پرداختي وجوه استرداد محل از صندوق بودجه خوابگاهاجارهمين هايبهاي
تسهي پرداخت اعتبار نمودن فراهم براي دانشجودانشجويي رفاهي ويالت مستعد دانشجويان به بهي شاغل بضاعت كم

در ودانشگاهتحصيل ميمؤها عالي آموزش بسسات ذيل توضيحات به توجه با كه شدهباشد خواهد انجام يكسان .صورت
ودانشگاه-1ماده ازها فراغت يا ترك محض به موظفند عالي آموزش ومراكز گواهيتحصيل صدور از تحصيليقبل موقت

يا و اشتغال تحصيلبراي تارك دانشجويان يا و التحصيالن فارغ تحصيل تحصيل(ادامه از محرومين معرفي) منصرفين، و
اساس بر را آنان اسامي فهرست وظيفه، نظام حوزه به شمارهفرم(آنان پيوست وضعيتبه) 17و12هاي تعيين منظور

دانشج رفاه صندوق به ديون نمايندبازپرداخت ارسال متعاقباًيبد. ويان است شرطهي الزمتأبه مجوز بدهي كل وجه واريز ييد
امور به صندوق گرديدتوسط خواهد ارسال تحصيل محل دانشگاه. آموزش دانشجويي امور كه صورتي ودر آموزشها مراكز

به نياز نيز ميتأعالي دارند بدهي كل وجه واريز شمارييد پيوست فرم از و12هبايد تهيه اضافه نسخه نماينديك .ارسال
ببهره-2ماده دانشجويي رفاهي تسهيالت از ميهمندان زير راشرح خود بدهي كليه ازبايد فراغت محض قطعبه يا تحصيل

نمايند واريز صندوق حساب به يكجا صورت به .تحصيل
تحصيل-2-1 .تاركين
ازتحصيل-2-2 .منصرفين
ازتحص-2-3 .)اخراجي(يلمحرومين
ارديبهشتدانش-2-4 از قبل كه سالآموختگاني يافته1376ماه تحصيل از .اندفراغت
دارند-2-5 را كشور از خارج در تحصيل ادامه قصد آزاد صورت به كه .كساني
مسكن-2-6 وديعه مزاياي از كنندگان .استفاده
دانشگاهككساني-2-7 ورودي آزمون در مجدد شركت قصد ومؤوهاه ترك را آن كه مقطعي همان در عالي آموزش سسات

نموده انصراف آن از باشنديا داشته را .اند
و-2-8 معادل دوره در كه تحصيل ادامه پايينمتقاضيان دارنديا تحصيل ادامه قصد قبلي تحصيلي مقطع از .تر
از-2-9 كه كشور از خارج در تحصيل به شاغل دانشجويان ككليه خارجمزاياي دانشجويان هزينه بودهبهرهمك .اندمند
ارز( رسمي نرخ ريالي معادل براساس محاسبه .)بودخواهدشناورنحوه

از-2-10 بيش كه اقساط بازپرداخت دفترچه بدهيبا3دارندگان اقساط پرداخت در متوالي نمايندتأر .خير
شده-2-11 خوابگاه تخليه ديركرد شامل كه خوابگاههزي(.اندكساني تخليه ديركرد )نه

بهره-1تبصره خارج دانشجويان هزينه كمك مزاياي از كه كشور از خارج در تحصيل به ميشاغلين ارائهمند صورت در باشند
و ميزان به كشور داخل در كار انجام ميگواهي معاف دريافتي هزينه كمك بازپرداخت از هزينه، كمك از استفاده .باشندمدت

بند-2تبصره در شده ذكر افراد گواه) 2-3(و) 2-2(و) 2-1(بدهي ارائه صورت محلهسسمؤرسمييدر عالي آموزش
و مديون مالي بضاعت عدم بر مبني حداكثرتحصيل اقساط بصورت صندوق، دريافتموافقت و تعهد سپردن از پس ساله سه

گرديد خواهد تبديل بازپرداخت، اق. (دفترچه سررسيد شروع نميتاريخ وظيفه نظام خدمت مشمول كه افرادي براي باشند،ساط
و دفترچه صدور از پس مييكماه وظيفه نظام خدمت مشمول كه وظيفهافرادي نظام خدمت انجام از پس ماه يك باشند،

بود .)خواهد
و-3تبصره جانباز آزاده، دانشجويان بدهي بازپرداخت ومدت ترك كه تازكارافتاده از انصراف شدهيا اخراج يا و داده حصيل

حداكثر مي24باشند تعيين شروع. گرددماه صورتتاريخ در افراد، گونه اين سويييدتأاقساط از آنان مالي بضاعت عدم
تبصرهمؤ طبق تحصيل محل عالي آموزش مي2سسه .گرددمحاسبه
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ببهره-3ماده دانشجويي رفاهي تسهيالت از ميهمندان زير پشرح درتوانند و تقسيط را خود بدهي تعهد، سپردن از تاريخس
نمايند پرداخت صندوق به قسط هر .سررسيد

ازدانش-3-1 بعد3/2/1376آموختگان و(به قسط اولين شروع مادهتاريخ در محاسبه است4نحوه گرديده .)مشخص
و-تبصره تحقيقات علوم، وزارت تحصيلي بورس از استفاده با كه رافناورافرادي كشور از خارج در تحصيل ادامه قصد ي

حد كه صورتي در باشددارند داشته تحصيلي وقفه يكسال از كمتر بعدي مقطع شروع تا تحصيل از فراغت تاريخ فاصل
نمايندمي موكول تعهد، سپردن شرط به بعدي مقطع ازتحصيل فراغت تاريخ از بعد به را خود بدهي .توانند

دانشگاهالتحصيالنفارغ-3-2 در تحصيلي باالتر مقاطع در كه اقساط دفترچه وداراي تحقيقات علوم، وزارت به وابسته هاي
و درمان بهداشت، وزارت و وفناوري پزشكي ميدانشگاهآموزش پذيرفته غيردولتي حداكثر(شوندهاي تحصيلي وقفه باحفظ

حد مقطعيكسال، دو مي)فاصل اشتغا، گواهي ارائه با بازپرداختتوانند المثني، اقساط دفترچه دريافت از بعد تحصيل به ل
از فراغت از پس به را خود دهندبدهي انتقال باالتر مقطع در .تحصيل

بند-1تبصره در مندرج وقفه مدت به وظيفه نظام خدمت زمان مي2-3مدت .گرددافزوده
كازمانمدت-2تبصره دوره براي باالتر مقاطع در تحصيل وادامه كارشناسي به ارشد،رداني كارشناسي به كارشناسي
و2حداكثر حداكثرسال دكتري، به ارشد كارشناسي مقاطع تحصيل4براي به شروع تاريخ از ويمسال برايباشد

م محاسبه اعزام تاريخ از دارند، را كشور از درخارج تحصيل ادامه قصد علوم وزارت بورس از استفاده با كه .شوديدانشجوياني
ودانش-3تبصره هستند اقساط دفترچه داراي كه ميآموختگاني انصراف تحصيلي باالتر مقاطع بدهيدر بازپرداخت دهند
و احتسابآنان با تحصيل از انصراف تاريخ به اقساط دفترچه مي9صدور منظور .گرددماه

آبهره-3-3 مراكز در تحصيل ادامه قصد كه صندوق مزاياي از دستگاهمندان ساير به وابسته عالي باشندموزش داشته را ها
مي دانشجويان رفاه صندوق حساب به خود بدهي يكجاي بازپرداخت به .باشندملزم

و-4ماده محاسبه بهرهنحوه بدهي بازپرداخت اوراق دفترچه دانشجوصدور تسهيالت از مييمندان زير شرح به :باشدي
بدهي:الف پرداخت شروع پاياندانشتاريخ به را خود وظيفه نظام خدمت كه كشور داخل عالي آموزش مراكز آموختگان

و گرديدهرسانده معاف آن از مي9انديا تحصيل از فراغت تاريخ از پس .باشدماه
دانش:ب بدهي بازپرداخت شروع وظيفهتاريخ نظام خدمت انجام مشمول كه كشور داخل عالي آموزش مراكز آموختگان
مييم تعيين ماه نه اضافه به وظيفه نظام خدمت زمان مدت براساس .شودباشند

مهم دانش:تذكر كه صورتي سربازيدر خدمت خريد به اقدام زمان هر در اقساط، دفترچه دريافت از پس مشمول آموختگان
صندوق به مراجعه ضمن وقت اسرع در موظفند گردند، معاف خدمت از نحو هر به يا و اقساطنمايند دفترچه تعويض به نسبت

نمايند اقدام جديد سررسيد تاريخ با .خود
بود:ج خواهد سال پنج اقساط، زمان مدت .حداكثر
دانش:د اقساط ميميزان تعيين اقساط حداقل براساس آزاده، .گرددآموختگان
آموخته: ه دانش بدهي تقسيط براي مجاز زماني ظرف ميباشد9حداكثر مهلتبديهي. ماه در بايستي آموخته دانش است

نمايند اقدام دانشگاه از اقساط دفترچه صدور ودريافت تكليف تعيين به نسبت شده .تعيين
سررسيد: و تعويق جهت فقط وظيفه نظام خدمت زمان مدت اند نگذرانده را وظيفه نظام خدمت كه آموختگاني دانش براي

شده داده مهلت در و بوده ندارد) ماه9حداكثر(اقساط تاثيري اقساط دفترچه دريافت و تكليف تعيين و مراجعه .جهت
و-5ماده تحصيلي مقطع آن در ديون كليه بازپرداخت به منوط مقطع، هر براي حساب تسويه بهصدور قبلي تحصيلي مقاطع

مي صندوق .باشدحساب
و-6ماده صندوقدانشدانشجويان مزاياي از نحوي به كه وبهرهآموختگاني نامند شهادت رفيع درجه گرديدهيبه ول يااند

نموده براساسفوت مورد حسب شهيدتأاند، بنياد رسمي خودييد ديون ازكليه محل، احوال ثبت اداره و اسالمي غير(انقالب به
بانكي تسهيالت شهريه و خاص موارد وام مسكن، وديعه مي) از .باشندمعاف
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و-7ماده بهرهدانشدانشجويان ميآموختگان كلي كارافتاده از يا جانباز كه صندوق مزاياي از براساسمند مورد حسب باشند،
وتأ بنياد جانبازان امور سازمان رسمي خودييد ديون كليه از بهزيستي به(سازمان تخليه عدم جريمه مسكن، وديعه از غير به

و خاص موارد وام خوابگاه، بانكيموقع تسهيالت مي) شهريه .باشندمعاف
و-8ماده هرگونهصدور وتأارسال تحصيلي بييديه ريزنمرات ارسال ازههمچنين كه آموختگاني دانش براي محرمانه صورت

نموده استفاده دانشجويي رفاهي وتسهيالت بهاند محضرينسبت تعهد شماره(سپردن بازپرداخت)3پيوست دفترچه و اقدام
نمو دريافت را وام استدهاقساط بالمانع ديگر قانوني منع عدم صورت در .اند،

و-تبصره هرگونهصدور دانشتأارسال تحصيلي تاريخييديه تا كه صورت2/2/76آموختگاني هر به يا و تحصيل از فراغت
داشته تحصيل ميقطع دانشجويان رفاه صندوق با قطعي حساب تسويه به منوط .باشداند

مي-9ماده شرطتودانشجويان به كه نمايند واريز صندوق حساب به را خود بدهي از قسمتي يا تمام تحصيل طول در انند
فرم همراه به بانكي حواله يا فيش اصل شدمربوطهارسال خواهد منظور آنان بدهي ميزان در تحصيل قطع يا فراغت زمان .در

مي-10ماده مكلف دانشجويان رفاه وصندوق وصول به نسبت وايصباشد دولت مطالبات موردهزينهال در متعلقه هاي
دانش يا و نمودهدانشجويان استنكاف خود دين اداء از كه ازآموختگاني اعم مرحله، آخرين تا قضايي مراجع در واند پژوهش

نمايد دعوي اقامه .فرجام،
ب:تبصره بدهي اقساط دفترچه دارندگان سوي از اقساط موقع به پرداخت عدم صورت نشدهدر پرداخت باقيمانده ميزان ،ه

جريمه كارمزد عنوان به گرفتتأدرصدي خواهد تعلق مربوط دستورالعمل طبق .خير،
بهره-11ماده ميكليه رامندان خود بدهي مبالغ حساببايد تسويه صدور از پس و واريز دانشجويان رفاه صندوق حساب به

مد اخذ به نسبت دانشجويان رفاه صندوق سوي نماينداز اقدام دانشگاه طريق از تحصيلي .رك
به-12ماده انتقالي ومؤدانشجويان تحقيقات علوم، وزارت به وابسته غير عالي آموزش بدهيميفناوريسسات كليه بايد

و واريز دانشجويان رفاه صندوق به يكجا طور به را نمايندخود حساب .تسويه
ت-13ماده اخراجي، انصرافي، ردانشجويان از بعد كه تحصيل دورهأارك در خاص موارد كميسيون دومي ودانشگاهنوبت ها

ميمؤ تحصيل ادامه عالي آموزش بهرهسسات صورت در ميدهند بدهي يكجاي واريز به ملزم صندوق مزاياي از .باشندمندي
ودر-تبصره مالي بضاعت عدم وتأباصورت ازييد رسمي گواهي تحصيمؤارائه محل بهسسه نسبت دانشجويان قبيل اين ل

مي10اخذ موكول تحصيل از فراغت زمان از بعد به تقسيط، صورت به مابقي و نقدي صورت به بدهي كل از .گردددرصد
نمي-تذكر اعمال روزانه شرايط در تحصيل به اعاده دانشجويان خصوص در شده ذكر .گرددموارد
دربهره-14ماده صندوق مزاياي از نور،مندان پيام دانشگاه به كه روزانه دومدوره نوبت هاي غيرانتفاعيمؤياودوره سسات

مي ميانتقال بدهي يكجاي بازپرداخت به ملزم .باشنديابند
دوره-1تبصره دولتي دانشگاه به دانشجويان از دسته اين انتقال صورت دومدر ازنوبت پس به ايشان بدهي مهمان، يا و

تحصيل از ميفراغت انتقال دانشجويان رفاه صندوق رئيس تشخيص با .يابدو
و-2تبصره نگهدارياسناد التحصيلي فارغ زمان تا و اخذ مقصد دانشگاه توسط دانشجويان قبيل اين محضري تعهد مدارك

.گرددمي
دانشگاه-15ماده در آموزشي دوره يك در دانشجويان بدهي رشتهانتقال همان يكسان هماهاي دورهو همان به مقطع ن

مي بالمانع درآموزشي راغيرباشد خود بدهي كل بايست مي مقررات طبق و گرديده محسوب انصرافي دانشجوي اينصورت
نمايد .پرداخت

تاريخ از است رسيده دانشجويان رفاه صندوق رئيس تصويب به كه اجرايي شيوه مي1/7/82اين اجرا .باشدقابل
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م به توجه دانشجويانبا به خوابگاه وام پرداخت مقررات دانشجويان رفاه صندوق مالي منابع ماده(حدوديت
وام از استفاده نحوه نامه آئين به دانشجويانالحاقي رفاه صندوق هيأت(هاي جلسه چهارمين و بيست مصوب

مورخ صندوق مي) )9/3/86امناء خوابگاه،. گرددلغو وام لغو به توجه با وام"بارتعهمچنين بازپرداخت
وام"خوابگاه بازپرداخت نحوه دستورالعمل به الحاقي ماده عبارتدر به دانشجويان رفاه صندوق "هاي

خوابگاه بهاء اجاره مي"بازپرداخت .يابدتغيير
.


