
ورزشيآيين قهرمان دانشجويان رفاهي تسهيالت نامه

:مقدمه
تر و تشويق انگيزه، ارتقاء منظور آفرغبه افتخار راستاي در ورزشكار قهرمان دانشجويان كشور،ييب دانشگاهي جامعه براي ني

بين و ملي سطح بهدر كمك نيز و آيالمللي اين آنان معيشتي و رفاهي ميينامور گذاشته اجراء مورد به و تدوين .شودنامه

دار-1ادهم شمارهادانشجويان نامه به استناد با زير شرايط وزارت6/11/82مورخ753/44ي بـدني تربيت كل اداره
مي شناخته ورزشي قهرمان دانشجوي :شوندمتبوع،

سومنفرات-الف تا انفرادي(اول و دانشگاه) تيمي ورزشي كشورالمپيادهاي .هاي
سوم-ب تا اول انفرادي(نفرات و دانشگاه) تيمي قهرماني كشورمسابقات .هاي
سوم-ج تا اول انفرادي(نفرات و بين) تيمي دانشجوييمسابقات جهاني و .المللي
تيم-د عضو كشوردانشجويان ملي .هاي

بنددانشج-تبصره موضوع مي) ب(ويان باشند2بايستحداقل گرديده مقام حائز . بار

عمومياشر-2ماده يط
اولااستف فصل مطابق رفاهي تسهيالت از كنندگان وامآيينده از استفاده نحوه دانشـجوياننامه رفـاه صندوق داخـلدرهاي

مي .باشدكشور

آموزشي-3ماده شرايط
دان-3-1 آموزشي، لحاظ باشدبه وقت تمام .شجوي
مي-3-2 تحصيلي نيمسال يك از بعد ورزشي قهرمان نماينددانشجويان وام درخواست .توانند
معدل-3-3 ا14داشتن زمان استردر ضروري وام درخواست .ائه

تخصصي-تبصره دكتراي دورة براي معدل .باشدمي15شرط
قهرما-3-4 دانشجويان به وام حائزپرداخت ورزشي بندهاين به»ج«و»ب«،»فلا«شرايط تربيـتيتأمنوط كـل اداره يـد

بند حائز دانشجويان و متبوع وزارت مييديتأبا»د«بدني پذير امكان بدني تربيت .باشدسازمان

رفاهي،مبلغ-4ماده تسهيالت پرداخت ونحوه نوع

ضروري-الف وام
ناپيوست كارشناسي و كارداني مقاطع به ضروري ارشدوام كارشناسي ناپيوسته، ارشد كارشناسي كارشناسي، مقاطع و برابر دو ه،

حرفه دكتراي ميپيوسته، پرداخت مجاز سقف برابر سه پيوسته، تخصصي دكتراي و ناپيوسته تخصصي دكتراي .شوداي،
بخش-تبصره يك ماده در شده مطرح موارد همانند ضروري وام پرداخت اجرا»ج«موارد آدستورالعمل نحـوهيـيـي نامـه ين

وام از مياستفاده دانشجويان رفاه صندوق .باشدهاي

نياز-ب مورد مدارك
باشد-1 شده ارسال دانشگاه فرهنگي و دانشجويي معاون امضاء به كه پوششي . نامه
مربوطهتأ-2 ورزشي احكام به منضم ورزشي قهرمان دانشجوي به مربوط . ييديه



وام-تبصره درخواست منييدتأوفرم ويه بررسي از پس فوق، بند در مييتأدرج باقي دانشگاه در .مانديد
مي-3 متقاضي دانشجويان شوداطالعات ارسال صندوق به جامع سيستم طريق از و دانشجويان ساير از جدا .بايد
مي-4 مادهدانشگاه موضوع دانشجويان درخواست اساس بر در) 1(تواند خوابگاه اسكان لحـاظاولويت امتيـاز و گرفتـه نظـر

.نمايد

پرداخت-5ماده باز شرايط
و-الف قهرمان دانشجويان دريافتي تسهيالت بازپرداخت آي2رزشيمدت در شده تصويب مدت بدهيينبرابر بازپرداخت نامه

مي .باشددانشجويان
دانش-ب بدهي بازپرداخت شروع قتاريخ را خود وظيفه نظام خدمت كه دادهآموختگاني انجام تحصيل به شروع از يـابل و اند

وظيفه نظام خدمت انجام از نوعي ميمبه يا شده يكعاف دانششوند و خـدمتسال انجـام مشـمول كه وظيفـهآموختگاني
مي3باشندمي تحصيل از فراغت از پس .باشدسال
دانشبهره-ج براي ماده اين تسهيالت از تارمندي از تصويبيآموختگان آخ ميينياين پذير امكان بعد به .باشدنامه

آي دراين نامه و16ماده،5ين تاريختبصره4بند در و هي2/3/83تنظيم تصويب امناأبه صت دانشجويانء رفاه ندوق
است .رسيده


