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 لیباسمه تعا

 دانشجویی وام هایپرداخت و بازپرداخت آیین نامه 

 صندوق رفاه دانشجویان 

 :مقدمه
مقرر در راستای تکالیف در ها و مراکز آموزش عالی کشور و  به منظور کمک به امور تحصیلی و معیشتی دانشجویان مستعد کم بضاعت دانشگاه

 ومجلس شورای اسالمی  04/12/71 مصوببه ترتیب نامه صندوق رفاه دانشجویان اساس 3ماده و  "و" و "ه"، "د"هایبند ،قانون صندوق 1ماده 

وزارت علوم، صندوق رفاه دانشجویان  دانشجویی وام هایپرداخت پرداخت و بازآیین نامه هیأت وزیران و اصالحات بعد از آن،  17/10/1373

 :دگردو ابالغ می تدوین به شرح ذیل تحقیقات و فناوری 

 ف:تعاری (1ماده 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. :علوم وزارت -الف

ه باشد که وظیفه مدیریت امور دانشجویان را بمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سازمانی دولتی و وابسته به سازمان امور دانشجویان: -ب

 .عهده دارد

 .علوموزارت صندوق رفاه دانشجویان  صندوق: -ج

 علوم، تحقیقات و فناوریاست که دارای مجوز از وزارت  راکز آموزش عالیا و مهمنظور همه دانشگاه آموزش عالی: مراکزدانشگاه ها و  -د

 باشند.می 

 با ردیف بودجه مستقل در بودجه سنواتی کشور تأسیس شده است. علومکه با مجوز وزارت  ه یا مرکز آموزش عالیدانشگادانشگاه دولتی:  -ه

و در  تحت عنوان روزانهکه  علوم انشگاه های دولتی تحت پوشش وزارتدر یکی از د : دانشجوی شاغل به تحصیلدانشجوی روزانه -و

 در حال تحصیل می باشد.و پذیرفته شده  چارچوب آموزش رایگان و بدون پرداخت شهریه

تحت  کهموزشکده های فنی حرفه ای آ و ، مراکز وابسته به دستگاه های اجراییدانشجوی دانشگاه های دولتیدانشجوی نوبت دوم:  -ز

 شهریه پرداخت می نماید. در ازای بهره مندی از آموزش وان دانشجوی نوبت دوم پذیرفته می شود وعن

 از آموزش شهریه پرداخت می نماید، اطالق می گردد.مندی  که در ازای بهره به دانشجویی :شهریه پردازدانشجوی  -ح

 آیین نامه، دانشجو را واجد شرایط دریافت وام ضروری می نماید.وقایع، شرایط و موقعیت های خاصی که به موجب این ، حوادثرویداد:  -ط

انجام امور پرداخت و بازپرداخت وام های دانشجویی و  برایخدمات رفاهی صندوق است که  های منظور سامانه سامانه جامع صندوق: -ی

 آموختگان قرار می گیرد. اجاره بهای خوابگاه ها مورد استفاده کاربران صندوق، دانشگاه ها و دانشجویان و دانش

شیوه ای از آموزش که در آن دانشجو به صورت تمام وقت و با ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم دوره آموزش تمام وقت:  -ک

 طبق ضوابط آموزشی در دانشگاه تحصیل می کند.

ن حضور در دانشگاه از راه دور و با استفاده از تجهیزات شیوه ای از آموزش که در آن دانشجو بدو دوره آموزش الکترونیکی )مجازی(: -ل

 الکترونیکی در فضای مجازی آموزش دریافت می کند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C


̹                                                                                            تحقیقات و فناوری صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، دانشجویی آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های 
 
 

تحصیل می نماید. پذیرش این  ،در قبال پرداخت هزینه و یا شعبات آن های دولتیدانشجویی که در یکی از دانشگاه :دانشجوی پردیس -م

 گیرد. صورت می علوممجوز وزارت های دانشگاه و با نامهبر اساس مقررات و آیینازمان سنجش س سریقبیل دانشجویان از طریق آزمون سرا

رتبه های اول تا پذیرفته شدگان و گانه آزمون سراسری های پنجگروهاز  هر یک کشوری 500تا  1رتبه های دانشجوی  بهدانشجوی برتر:  -ن

اول تا سوم  برگزیدگانیید سازمان سنجش آموزش کشور و همچنین تأبا آموزی کشور مقطع کارشناسی از طریق المپیادهای علمی دانش سوم

 اطالق می گردد. علومیر جشنواره های مورد تأیید وزارت های جوان خوارزمی و ساجشنواره

در زمون سراسری گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم تجربی آ زیر مجموعه رشته های ی است که دردانشجوی :دانشجوی ممتاز -س

آزمون سراسری معدل کل  خارجه گروه آزمایشی علوم انسانی، هنر و زبانزیر مجموعه رشته های  درو  17معدل کل حداقل مقطع کارشناسی 

 .را در دانشگاه کسب کرده باشد 18همه ی رشته های تحصیالت تکمیلی معدل کل حداقل در و  18حداقل 

 انتخاب و معرفی می گردد. ،علومتوسط سازمان امور دانشجویان وزارت  که دولتیدانشگاه های  دانشجوی: دانشجوی نمونه کشوری -ع

 .به اختراع و اکتشافی شده باشد موفق ،دانشگاه و معاونت پژوهشی دفتر استعدادهای درخشان تأییددانشجویی که با دانشجوی مبتکر:  -ف

های مسابقات قهرمانی دانشگاه و دانشجویی ی و انفرادی( المپیادهای ورزشینفرات اول تا سوم )تیم به دانشجوی قهرمان ورزشی: -ص

یا وزارت  علومیید اداره کل تربیت بدنی وزارت تأمنوط به های ملی کشور دانشجویان عضو تیمهمچنین المللی و جهانی و کشور، مسابقات بین

 گفته می شود. ،ورزش و جوانان

 دانشجوی توان خواه: -ق

یید معاونت أبا تسازمان بهزیستی  پزشک متخصص یا دانشجویی است که مطابق گواهیدانشجوی کم بینا کم بینا و نابینا:  دانشجوی -1

باشد و همچنین دانشجوی نابینا  10/3ا ت 10/1( بین Eمقیاس هندسی )تابلوی حرف  برحسبکیفیت بینایی وی در هر دو چشم دانشجویی دانشگاه،

( کمتر از E سازمان بهزیستی، میزان کیفیت بینایی وی در مورد هر دو چشم بر حسب مقیاس هندسی )تابلوی حرف فردی است که مطابق گواهی

 باشد و یا میدان بینایی وی کمتر از بیست درجه باشد. 10/1

دانشجویی یید معاونت با تأسازمان بهزیستی  پزشک متخصص یا مطابق گواهیدانشجویی است که دانشجوی ناشنوا و کم شنوا:  -2

به دلیل اختالل در سیستم شنوایی با وجود استفاده از سمعک و مداخالت جراحی و سایر وسایل کمک شنوایی مشکل ارتباط کالمی وی دانشگاه، 

 دسی بل می باشد. 91برطرف نشود و به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از  

یید با تأسازمان بهزیستی  پزشک متخصص یا مطابق گواهی گردد که به دانشجویی اطالق می دانشجوی معلول جسمی و حرکتی: -3

به دلیل اختالل درسیستم عصبی، عضالنی و یا اسکلتی دچار محدودیت در عملکرد اندام های فوقانی و تحتانی، تنه و  معاونت دانشجویی دانشگاه،

 حرک یا مشارکت اجتماعی شده است.، تودیت در فعالیت های روزمره زندگییا ستون فقرات و به تبع آن دچار محد

 از کاردانی و کارشناسی معدل کمتردر مقاطع  تحصیلی مختلف طعامتناسب با مق ،یا چند نیمسال دانشجویی که در یک :مشروط یدانشجو -ر

 می شود. آموزشی مشروط شناخته کسب نموده و به لحاظ مقررات 16 و دکتری معدل کمتر از 14 ، کارشناسی ارشد معدل کمتر از12

 علوم جو مطابق ضوابط آموزشی وزارتنیمسال های تحصیلی مشخصی است که دانش مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات: -ش

جراحت های ناشی از مانند  یدانشگاه به طور موقت، در شرایط خاصتأیید معاونت آموزشی و کمیسیون موارد خاص با ارائه مدارک و مستندات، 

در سقف سنوات مرخصی وی و  شتهزایمان و ... در یک یا چند نیمسال متوالی یا متناوب به تحصیل اشتغال ندا ،درمان بیعی،ات، حوادث طتصادف

 .گرددمحسوب نمی  اومجاز 

 . توسط وزارت کشور اعالم می گردد ،ست از شهرهای بزرگ کشور که بر مبنای جمعیتا عبارت کالن شهر: -ت

ها و مراکز آموزش عالی در یک یا چند مقطع تحصیلی فارغ التحصیل شده می شود که در یکی از دانشگاه به فردی گفته دانش آموخته: -ث

 باشد.
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ای است که براساس مستندات، توان مالی برای پرداخت بدهی خود را نداشته و یا تحت پوشش دانش آموختهدانش آموخته بی بضاعت:  -خ

 نهادهای حمایتی می باشد.

دانشجویی است که به هر دلیل از ادامه تحصیل انصراف، یا بر اساس قوانین و مقررات اجرایی دانشگاه اخراج یا محروم از  :تارکین تحصیل -ذ

 تحصیل می شوند.

 درصد 4با نرخ شروع اولین سررسید اقساط های دانشجویی برای طول مدت دریافت وام تا وجهی است که به تمامی وامکارمزد وام:  -ض

                              گردد:زیر محاسبه می مطابق فرمول
 ( = کارمزد طول تحصیل)تعداد روزهای مورد استفاده از وام طی نوبت های وام× مبلغ وام  ×      4                                                    

                                         100                                                     365                                

چنانچه زمان ادای دین بدهکار فرا رسیده باشد و پرداختی از سوی وی صورت نگیرد کل بدهی، اعم از اصل وام و کارمزد بایستی دین حال:  -ظ

 .گرددتبدیل می به صورت یکجا پرداخت شود، در این صورت است که بدهی وی به دین حال

های دانشجویی صندوق تواند از وامهای تحصیلی که دانشجو متناسب با هر مقطع تحصیلی میحداکثر نیمسال پایان دوره دریافت وام: -غ

خصصی نیمسال تحصیلی، کارشناسی پیوسته و دکتری ت 4مند گردد. )در مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته بهره

 نیمسال تحصیلی است( 16نیمسال تحصیلی و دکتری پیوسته  12ای نیمسال تحصیلی، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه 8ناپیوسته 

آن دسته از دانشجویان که مطابق مقررات دانشگاه  برایشروع دوره بازپرداخت وام دانشجویان دارای سنوات آموزشی مازاد:  -پ

 مازاد استفاده می نمایند، حداکثر دو نیمسال تحصیلی اضافه از نظر صندوق قابل قبول می باشد.از مجوز سنوات آموزشی 

ماه پس از پایان دوره  9این دوره  شروع. مدت زمانی است که به عنوان شروع دوره بازپرداخت بدهی در نظر گرفته شده استدوره تنفس:  -ژ

 گردد.دریافت وام در هر مقطع تحصیلی، تعیین می

تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت بدهی توسط دانشجو در پایان دوره دریافت وام و قبل از پایان دوره  عبارت است ازتعیین وضعیت بدهی:  -گ

 تنفس، که به صورت بازپرداخت یکجای کل بدهی و یا اخذ دفترچه اقساط مطابق ضوابط این آیین نامه در هر مقطع تحصیلی می باشد.

 

 م گیرندهشرایط وا( 2ماده 

 :عمومیشرایط  1-

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایراناعتقاد به اصول دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در  -الف

 اشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایراند -ب

 )با تشخیص معاونت دانشجویی دانشگاه( شئون دانشجوییرعایت اخالق و  -ج

 ویت نیاز مالیدارا بودن اولدانشجو بودن و  -د 

در  قانونی حمایتی سایر دستگاه ها و نهادهای یاتحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور  اندانشجوی -1تبصره 

 .دنباش نسبت به سایرین برخوردار می واماز اولویت دریافت  یا پیش بینی در قوانین و مقررات و مصوبات مراجع ذیربط معرفیصورت شناسایی، 

با معاونت دانشجویی دانشگاه یا ها طبق ضوابط صندوق تشخیص نیاز و اولویت دانشجوی مستعد کم بضاعت برای دریافت وام -2تبصره 

 .مؤسسه آموزش عالی و تحت مسئولیت آنها است

ها یا کمک هایی که  وام)به جز  قو عدم داشتن بدهی معوق در صندو از سایر سازمان هایا کمک هزینه های تحصیلی  عدم دریافت بورس -ه

کمیته امداد امام خمینی  ،، بنیاد علویدریافتی از بنیاد نخبگان براساس تفاهم نامه هایی که فیمابین صندوق و سایر نهادها منعقد می گردد مانند وام

  (سازمان بهزیستی کشور )ره(،
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محروم و برحسب  وام، دانشجو از دریافت در سامانه صندوق ان تقاضای وامبر خالف قوانین و مقررات در زمدر صورت درج هرگونه اطالعات  -و

 به طور یکجا مطابق قوانین بازپرداخت خواهد بود. خسارات متعلقههای پیشین و موظف به بازپرداخت کلیه دریافت ،مورد

  .باشدمی به کاری که مستلزم دریافت اجرت زمان دریافت وام دانشجویی در عدم اشتغال -ز

دانشجویانی که به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی یا اشتغال تمام وقت در دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی شاغل می باشند  -1تبصره 

 از صندوق نمی باشند. وامدریافت اجباری مستمر و سنوات شده اند، مشمول  مشمول بیمهو 

)شامل طالب  می باشند، می توانند از وام های صندوق بهره مند گردند.وقت )غیر مستمر( پاره و دانشجویانی که دارای بیمه اختیاری  -2تبصره 

تحت عنوان حرف و  شدگان حق التدریس، بیمه مدرسین، )ره( و سازمان بهزیستی کشور افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینیحوزه علمیه، 

 (و زنان خانه دار خویش فرما مشاغل آزاد،

  صورت تایید صندوق بالمانع است. خت وام شهریه به دانشجویان شهریه پرداز شاغل درپردا -3تبصره 

 الزامی است.ین نامه این آی تعیین شده دربق ضوابط و مقررات ی با ضامن معتبر مطامحضر نامهتعهد سپردن سند -ح

  در بانک مورد تأیید صندوق الزامی است. ،به نام دانشجوبانکی  یوام ها ارائه شماره حساب و شبااز به منظور بهره مندی  -ط

و به عنوان بدهی وی در پرونده دانشجو وام شهریه به شماره حساب دانشگاه بابت تأمین بخشی از بدهی شهریه دانشجوی متقاضی واریز : تبصره

 ثبت می گردد.

 

  شرایط آموزشی: -2

آموزشکده  و مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی -گاه های دولتیروزانه تمام وقت دانشبه دانشجویان  و مسکن تحصیلی وام های -الف

دانشگاه های دولتی و واجد شرایط مقطع دکتری ناپیوسته و پیوسته روزانه تمام وقت دوره  به دانشجویان وام ویژه دکتری، های فنی و حرفه ای

مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی و  -دانشگاه های دولتیم وقت تماروزانه به دانشجویان ضروری وام مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی، 

آموزشکده و  مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی -به دانشجویان نوبت دوم دانشگاه های دولتی شهریهوام آموزشکده های فنی حرفه ای و 

تعلق جامع علمی کاربردی و آزاد اسالمی  -دولتی و غیرانتفاعیغیر -های فنی حرفه ای و همچنین دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه های پیام نور

 .می گیرد

 الزامی است. دانشگاه یضوابط و مقررات آموزشآموزشی مطابق  در حداقل تعداد واحدهایدانشجو ثبت نام  -ب

 فت.ون احتساب معدل انجام خواهد گربد ،ورودی جدید در نیمسال اول تحصیل جویاختصاص وام به دانش -1تبصره 

رعایت  بدوند، گذرانمیدر سنوات مجاز پیش بینی شده در آیین نامه ی که آخرین نیمسال تحصیلی خود را جویاختصاص وام به دانش -2تبصره 

 .صورت می گیردحد نصاب تعداد واحد 

-وی محاسبه نمی وامده از جزء سقف مدت استفا دو نیمسال تحصیلیتا حداکثر  مرخـصی تحـصیلی بدون احتساب در سنوات مجاز دانشجو -ج

و بالیای ، حوادث زایمانتصادف،  صعب العالج،های بیماری  : مبتالیان بهاز قبیلشرایط خاص دارای شامل دانشجویان و این مساعدت گردد 

 می باشد. دانشگاه به تشخیص و تایید کمیسیون موارد خاص و ... طبیعی

 استفاده نماید.وام های صندوق تحصیلی از  در یک رشته تنهامقطع هر دانشجو می تواند در  -د

 الکترونیکی ویدر پرونده  بایستمقطع باالتر، اخراجی و انصرافی( میجو )انتقالی، مهمان، پذیرش در هرگونه تغییر در وضعیت تحصیلی دانش -ه

وضعیت جدید دانشجو  ،صندوقهای  وامطاء مالک اع در وضعیت تحصیلی صندوق برسد و از تاریخ تغییر تأییدثبت و به صندوق  جامع سامانهدر 

 . خواهد بود
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 امکان دریافت وام برای دانشجویان مهمان صرفا از دانشگاه مبداء امکان پذیر است. -1 تبصره

 ،طبق ضوابط آموزشی دانشگاه ر صورت تغییر دوره تحصیلی دانشجو از روزانه به نوبت دومددرخصوص دانشجویان انتقالی و همچنین  -2 تبصره

جدید با شرایط  صندوق خدمات رفاهی مکان بهره مندی ازامنتقل خواهد شد. لذا در همان مقطع فارغ التحصیلی وی  ایانکل بدهی دانشجو به پ

 د.خواهد بودانشجو فراهم 

 

 انواع وام ها و نحوه پرداخت آن فصل اول(

 وام تحصیلی  (3ماده

دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه های  تمام وقت روزانهذران زندگی دانشجویان این وام به منظور کمک به پیشبرد امور تحصیلی و گ

آن به  ، مدارک مورد نیاز، میزان و نحوه پرداختاختصاصیشرایط  اعطاء می شود.مستعد کم بضاعت  و حرفه ای و اجرایی و آموزشکده های فنی

 :می باشد شرح ذیل

 :وام تحصیلی اختصاصیشرایط  -1

 باشد:به شرح زیر می در هر مقطع تحصیلی تحصیلی مدت استفاده از وام -فال

 .نیمسال تحصیلی 4کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر  -1 

 .نیمسال تحصیلی 8شناسی پیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر کار -2    

 .نیمسال تحصیلی 12و دکترای حرفه ای حداکثر کارشناسی ارشد پیوسته  -3  

 .نیمسال تحصیلی 16دکتری پیوسته حداکثر   -4    

 الف تجاوز نکند بالمانع است. بنددر  مقرردر نیمسال اول اضافی به شرطی که از مجموع تعداد نیمسال های صرفاً دریافت وام  -1تبصره 

از  یکی صرفاً می تواند ازن جامع، در صورت درخواست امتحا موفقیت درپیوسته پس از شاغل به تحصیل در مقطع دکتری  دانشجوی -2تبصره 

 تجاوز ننماید. نیمسال 8مشروط به اینکه مدت زمان استفاده وی از وام ویژه دکتری از  .استفاده نمایدویژه دکتری  یا تحصیلی های وام

یمسال بعد مجاز به استفاده از نیمی از مبلغ وام تحصیلی می باشد و چنانچه دانشجویی که در یک نیمسال مشروط تحصیلی اعالم شود، در ن -ب

 .در نیمسال بعد از آن نخواهد بود وام تحصیلینیمسال متوالی مشروط شناخته شود، مجاز به استفاده از  ودر د

  .تعلق می گیردیلی مبلغ وام تحص قلمجرد حدادانشجوی  بهو  سند تأهل حداکثر مبلغبا ارائه  تأهلدانشجوی مبه  -ج

 دخود را بر عهده دار یا فرزندان فرزندسرپرستی  ،از کارافتادگی همسرمتارکه و یا  دارای فرزند که به علت شهادت، فوت،زن  تأهلمدانشجوی  -د

 ایش می باشد.قابل افز % 50حداکثر تا وام تحصیلی این قبیل دانشجویان  ،در صورت وجود اعتبارمدارک و مستندات قانونی  با ارائه

در مدارک و مستندات قانونی  با ارائه در راستای حمایت از دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور -ه

 قابل افزایش می باشد. % 50حداکثر تا وام تحصیلی این قبیل دانشجویان  ،صورت وجود اعتبار

پذیرفته شدگان مقاطع تحصیالت تکمیلی که بدون آزمون با آن دسته از  و مبتکر ،کشورینمونه  ممتاز، رتر،ب اناز دانشجویدر راستای حمایت  -و

صرفا برای یکبار در طول مقطع  ،در صورت وجود اعتبارمدارک و مستندات قانونی  با ارائه شرط معدل از طریق سازمان سنجش پذیرفته می شوند

 قابل افزایش می باشد. % 50حداکثر تا ان تحصیلی وام تحصیلی این قبیل دانشجوی

 در خصوص دانشجوی ممتاز با ارائه کارنامه آموزشی، از نیمسال دوم به بعد می تواند از بند مذکور بهره مند گردد. تبصره:
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 پزشک متخصص یا گواهیئه ارابا  (یو حرکت یمعلول جسم، کم شنواو  ناشنوا نا،یکم بو  نای)نابتوان خواه  انیاز دانشجو تیحما یراستا در -ز

قابل افزایش می  % 50حداکثر تا وام تحصیلی این قبیل دانشجویان  ،در صورت وجود اعتبارتایید معاونت دانشجویی دانشگاه،  وسازمان بهزیستی 

 باشد.

ا ارائه ب خوابگاه های غیردولتی مورد تأیید شورای نظارت و ارزیابیدولتی ی غیرمجرد ساکن در خوابگاه ها اندر راستای حمایت از دانشجوی -ح

   قابل افزایش می باشد. % 50حداکثر تا وام تحصیلی این قبیل دانشجویان  ،در صورت وجود اعتبار مدارک و مستندات قانونی

 

 مورد نیاز: مدارک -2

 ناد، کنترل و دریافت می گردد. خط ثبت اسسامانه بر از طریقتوسط کاربر دانشگاه یا که الصاقی در سامانه صندوق  نامهسند تعهد -الف

دانشجوی  درخصوصنامه رسمی سرپرستی فرزند از دادگاه  /سند تاهلشامل:  مدارک و مستندات مذکور در شرایط اختصاصی وام تحصیلی -ب

زمان بهزیستی، معرفی نامه درخصوص دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و سا /دارای شرایط بند )د( شرایط اختصاصی وام تحصیلی متاهل زن

 /دانشجوی ممتاز و پذیرفته شدگان مقاطع تحصیالت تکمیلی بدون آزمون درخصوص یکارنامه آموزش /دانشجویان برتر، نمونه کشوری و مبتکر

معرفی نامه از شورای نظارت بر خوابگاه های غیر دولتی یا  /دانشجویان توان خواه درخصوصهزیستی پزشک متخصص یا سازمان بگواهی 

 ریت خوابگاه ها در خصوص دانشجویان مجرد ساکن خوابگاه غیردولتی.مدی

 

 تحصیلی: وام مبلغ -3

 تعیین و ابالغ می گردد. یات امناءید و تصویب ههر سال با تأی تحصیلیوام  مبلغ

 ( وام ضروری4ماده 

کز وابسته به دستگاه های نشگاه های دولتی، مراداتمام وقت روزانه این وام به منظور کمک به تأمین بخشی از هزینه های ضروری دانشجویان 

، شرایط خاص، ازدواج، تولد فرزند و همچنین و بالیای طبیعی حوادثدر رویدادهای مختلف از جمله  آموزشکده های فنی حرفه ای و اجرایی

اختصاصی، مدارک مورد نیاز، رویدادهای  توان خواه پرداخت می شود. شرایط مبتکر، قهرمان ورزشی و نمونه کشوری، ،برترحمایت از دانشجویان 

 وام ضروری، میزان و نحوه پرداخت آن به شرح ذیل می باشد:

 شرایط اختصاصی وام ضروری: -1

 باشد:ضروری در هر مقطع تحصیلی به شرح زیر می تعداد استفاده از رویدادهای وام -الف

 .رویداد 2داکثر کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته ح -1

 .رویداد 4کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر  -2

 .رویداد 5کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته و دکترای حرفه ای حداکثر  -3

فاده از هر رویداد در طول مقطع دانشجو می تواند در هر نیمسال منحصرا از یک رویداد جهت دریافت وام ضروری استفاده نماید و است تبصره:

 تحصیلی، صرفا یک بار مجاز می باشد.

تعیین شده مبلغ سقف با مبالغ بیش از میزان مقرر در رویدادهای وام ضروری، میزان وام پرداختی به دانشجویان از مالی در صورت ارائه اسناد  -ب

تقاضا از سقف هر رویداد، مطابق مبلغ مقرر در اسناد ارائه شده وام پرداخت  تر بودن مبلغ مورد و در صورت کمبیشتر نخواهد بود  در هر رویداد

 خواهد شد.
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 و مراکز آموزش عالی کشور که از طریق سازمان سنجش آموزش کشور پذیرفته شده باشند، در صورت درخواست سایر دانشگاه هادانشجویان  -ج

 استفاده نمایند. رویداد حوادث و بالیای طبیعی ازد می تواننبا تشخیص رئیس صندوق صرفا  و وجود اعتبار مازاد

 

 رویدادهای وام ضروری: -2

 رویداد موارد خاص شامل:  -الف  

 دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات -1

 دانشجویان مبتال به بیماری های خاص و پرهزینه -2

 دانشجو بیماری خاص و پر هزینه یکی از اعضاء تحت تکفل -3

 پدر، مادر، همسر یا فرزند دانشجوفوت  -4

 تولد فرزند دانشجوی متأهل -5

  دانشجوی متأهل مرد یا زنی که همسر وی نیز دانشجو می باشد فقط یکی از آنها مشمول دریافت این رویداد می باشند. -تبصره   

 سایر موارد مشابه به تشخیص رئیس صندوق  -6

و میسر بوده  دادیرووقوع ماه پس از  9تا  حداکثر در این رویدادوام  افتیدر یو اعتبار آن برا یپزشکی و مالاسناد  مستندات، مهلت ارائه تبصره:   

 باشد. یقابل قبول مدانشجو  لیاشتغال به تحص یدوره  صرفاً در

 

 با شرایط ذیل:( و ... سیلو  )شامل زلزله و بالیای طبیعیحوادث رویداد وقوع  -ب  

مشغول به تحصیل بوده و  کشورآموزش عالی  مراکزها و در یکی از دانشگاه و بالیای طبیعی حوادثنگام وقوع به دانشجویی که در ه -1

مذکور می بایست توسط فرمانداری یا  حادثهخسارت در محل حادثه دچار خسارت شده باشد، تعلق می گیرد. ضمنا میزان  محل سکونت وی

 یید شود.تأ دانشجواستانداری محل زندگی 

 لیاشتغال به تحص یصرفاً در دوره و  میسر بوده حادثهوقوع ماه پس از  9وام در این رویداد حداکثر تا  افتیدر یبرامستندات  مهلت ارائه -2

 باشد. یقابل قبول مدانشجو 

 

 رویداد دانشجویان توان خواه شامل: -ج  

 (( تعاریفق) بند)با شرایط مذکور در  کتیدانشجویان نابینا و کم بینا، ناشنوا و کم شنوا و معلول جسمی و حر -1

 لیاشتغال به تحص یو صرفاً در دوره میسر بوده  دادیرووقوع ماه پس از  9وام در این رویداد حداکثر تا  افتیدر یبرامستندات  مهلت ارائه -2

  .استقابل قبول دانشجو 

 

 ، نمونه کشوری و مبتکر با شرایط ذیل:برتررویداد دانشجویان  -د  

 دانشجوی برتر شامل:  -1       

 گانه آزمون سراسری با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور.های پنجگروهاز  هر یککشوری  500تا  1رتبه های  1-1        

جش یید سازمان سنتأآموزی کشور با مقطع کارشناسی از طریق المپیادهای علمی دانش رتبه های اول تا سوم پذیرفته شدگان 2-1        

  آموزش کشور.

 .علوم های جوان خوارزمی و سایر جشنواره های مورد تأیید وزارتاول تا سوم جشنواره برگزیدگان 3-1        

 می گردد.، انتخاب و معرفی علومیان وزارت توسط سازمان امور دانشجو که دانشجوی نمونه کشوری -2       
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 دانشگاه موفق به اختراع و اکتشافی شده باشد. و معاونت پژوهشی دادهای درخشانکه با تأیید دفتر استع یمبتکری دانشجو -3     

 لیاشتغال به تحص یو صرفاً در دوره میسر بوده مدارک مربوطه دریافت ماه پس از  6تا در این رویداد حداکثر  نداتمست مهلت ارائه تبصره:   

 .است قابل قبول وی

 

 با شرایط ذیل:رویداد دانشجویان قهرمان ورزشی  -ه  

همچنین المللی و جهانی و های کشور، مسابقات بینمسابقات قهرمانی دانشگاه واول تا سوم )تیمی و انفرادی( المپیادهای ورزشی  نفرات -1

از این وام  توانند می یا وزارت ورزش و جوانان علوماداره کل تربیت بدنی وزارت  یهییدتأ ارائه منوط بههای ملی کشور دانشجویان عضو تیم

 بهره مند شوند.

 الزامی می باشد. 15 کل دریافت وام ضروری قهرمان ورزشی دارا بودن حداقل معدل برای -2

 لیاشتغال به تحص یصرفاً در دوره  ومیسر بوده دریافت مدرک قهرمانی ماه پس  6تا در این رویداد حداکثر  نداتمست مهلت ارائه -3

 باشد. یقابل قبول مدانشجو 

 

 رویداد ازدواج با شرایط ذیل: -و   

 ازدواج وام عقد، تاریخ از پس ماه 18 حداکثر تا دولتی های دانشگاه دانشجویان به ازدواج در دوران تحصیل امر تسهیل و ترویج به منظور -1

 .گیرد می تعلق

 فقط یک نوبت در تمام مقاطع تحصیلی امکان پذیر می باشد.ازدواج پرداخت وام ضروری  -2

 

 مدارک مورد نیاز: -3 

 خط ثبت اسناد، کنترل و دریافت می گردد. سامانه بر از طریقتوسط کاربر دانشگاه یا الصاقی در سامانه صندوق که سند تعهدنامه  -الف     

 به شرح ذیل می باشد:های وام ضروری، رویداد در خصوص هر یک ازو مدارک مربوطه اسناد هزینه کرد الصاق  -ب     

 .به همراه فرم تایید شده توسط پزشک معتمد دانشگاه فاکتور هزینه های درمان -گواهی تولد -ویداد موارد خاص: گواهی فوتر -1  

 .معرفی نامه از فرمانداری یا استانداری محل زندگی حادثه دیده: و بالیای طبیعیرویداد وقوع حوادث  -2  

  .با تایید معاونت دانشجویی دانشگاهسازمان بهزیستی  صص یاپزشک متخ گواهیداد دانشجویان توان خواه: روی -3  

 .مطابق موارد ذکر شده در ذیل هر رویداد معرفی نامهرویداد دانشجویان برتر، نمونه کشوری، مبتکر و قهرمان ورزشی:  -4  

  .سند تاهل با درج دقیق تاریخ عقد رویداد ازدواج: -5  

 

 وام ضروری: مبلغ -4 

 سال تحصیلی مطابق مصوبات هیأت امناء صندوق اعالم و اجرا خواهد شد. هر ایی در هر رویداد قبل از شروعف وام ضروری اعطمبلغ و سق     
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 جدول رویدادها، مبالغ و شرایط دریافت وام ضروری

مهلت ارائه و اعتبار  رویداد ردیف

 مستندات

ت وام بر حسب مقطع تعداد دریاف سقف مبلغ هر رویداد دوره تحصیلی واجد شرایط

 تحصیلی

ماه پس از   9حداکثر تا موارد خاص 1

 رویداد و در دوره تحصیل

 روزانه 

مبلغ هر رویداد و سقف مبلغ وام 

اعطایی در هر رویداد قبل از شروع هر 

سال تحصیلی مطابق مصوبات هیأت 

امناء صندوق تصویب و اعالم خواهد 

 شد.

 

 ی، کارشناسی ناپیوسته و کاردان

 2ارشد ناپیوسته حداکثر اسی کارشن

 .رویداد 

  کارشناسی پیوسته و دکترای

تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر 

 .رویداد 4

  کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری

 5پیوسته و دکترای حرفه ای حداکثر 

 .رویداد

و بالیای  حوادث 2

 طبیعی

ماه پس از  9حداکثر تا 

 و در دوره تحصیل حادثه

به تحصیل در  دانشجویان شاغل

دانشگاه ها و مراکز آموزش کلیه 

  عالی

ماه پس از  9حداکثر تا  توان خواه 3

 رویداد و در دوره تحصیل
 روزانه 

کشوری،  ، نمونهبرتر 4

  مبتکر

ماه پس از  6حداکثر تا 

و نمونه  برتر،دریافت مدرک 

و در دوره بودن  مبتکر

 تحصیل

 روزانه 

ماه پس از  6تا حداکثر  قهرمان ورزشی 5

دریافت مدرک قهرمانی و در 

 دوره تحصیل

 روزانه 

ماه پس از  18حداکثر تا  ازدواج 6

 تاریخ عقد

 یک نوبت در تمام مقاطع تحصیلی روزانه 

  

 ( وام ویژه دکتری5ماده 

از دانشجویان مقطع دکتری پیوسته که  آن دستهو  دکتری تخصصی ناپیوستهمقطع  کمک به پیشبرد امور تحصیلی دانشجویان به منظوراین وام 

اعطاء می گردد.  وابسته به دستگاه های اجراییو مراکز  ی دولتیدانشگاه هاروزانه تمام وقت در دوره  امتحان جامع خود را با موفقیت گذرانده اند،

 ه پرداخت آن به شرح ذیل می باشد:شرایط اختصاصی، مدارک مورد نیاز، میزان و نحو

 

 ختصاصی وام ویژه دکتری:شرایط ا -1

 نیمسال تحصیلی در طول مقطع تحصیلی می باشد. 8ویژه دکتری تخصصی ناپیوسته حداکثر  مدت استفاده از وام -الف 

 )الف(چنانچه دانشجو به هر نحوی در یک یا چند نیمسال تحصیلی از وام استفاده ننماید، مدت مذکور جزء دوره مندرج در بند  -1تبصره 

 اهد شد و حقی را برای دانشجو جهت استفاده از وام ایجاد نخواهد کرد.محسوب خو

دانشجوی شاغل به تحصیل در مقطع دکتری پیوسته پس از موفقیت در امتحان جامع، در صورت درخواست صرفاً می تواند از یکی از  -2تبصره 

 .نیمسال تجاوز ننماید 8ستفاده وی از وام ویژه دکتری از وام های تحصیلی یا ویژه دکتری استفاده نماید. مشروط به اینکه مدت زمان ا

 استفاده همزمان از وام تحصیلی و وام ویژه دکتری برای دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته امکان پذیر نمی باشد. -ب
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   دانشگاه محل  ا و معاون پژوهشید استاد راهنمییبا تأ خارج از کشور تحقیقاتی کوتاه مدتفرصت ول مدت در ط واجد شرایط متقاضیان -ج

 تجاوز ننماید، مشمول دریافت وام خواهند شد. )در مقطع تحصیلی( ماه  48نوبت و یا  8از  دوره استفاده از وام مشروط بر اینکه کل ،تحصیل

 مور پژوهشی و تکمیل پایان نامه یا ویژه دکتری در نیمسال هایی که محتوای آموزشی به پایان رسیده و دانشجویان مشغول به فعالیت در ا وام -د

 رساله دکتری می باشند، از دارا بودن شرط حداقل تعداد واحد درسی معاف می باشد.

 

 مدارک مورد نیاز: -2

  اسناد، کنترل و دریافت می گردد. خط ثبتسامانه بر از طریقتوسط کاربر دانشگاه یا الصاقی در سامانه صندوق که سند تعهدنامه  -الف

 دانشگاه. یآموزشمعاونت دانشجویی دانشگاه از طریق سامانه  و با تأیید گروه آموزشی در امور آموزشی دانشجوبودن تمام وقت  عالم فعالیتا -ب

 

 وام ویژه دکتری: بلغم -3

 هر سال با تائید و تصویب هیات امناء تعیین و ابالغ می گردد.مبلغ وام ویژه دکتری 
 

 ( وام مسکن 6ماده 

دانشگاه های دولتی،  روزانه تمام وقتودیعه ای است که به منظور کمک به تأمین بخشی از هزینه اجاره بهای مسکن دانشجویان متأهل این وام 

شرایط اختصاصی، مدارک مورد نیاز، میزان و نحوه  .پرداخت می شود حرفه ای و مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی و آموزشکده های فنی

 رح ذیل می باشد:پرداخت آن به ش

 شرایط اختصاصی وام مسکن: -1

 شرایط اجاره نامه: -الف 

 دفاتر مشاورین امالک مجاز باشد.از اجاره نامه رسمی می بایست دارای کد رهگیری  -1

 اجاره نامه از لحاظ مکانی می بایست در شهر محل تحصیل یا محل سکونت دانشجو باشد. -2

 انشجو و یا همسرش و یا هر دو ایشان باشد.اجاره نامه می بایست به نام د -3

سال، قبل از شروع سال در هر مبلغ وام براساس شهر محل تنظیم اجاره نامه )تهران، کالن شهرها و سایر شهرها(  تعیینمبنای  -1تبصره 

 . تحصیلی مطابق مصوبات هیأت امناء صندوق تعیین و اعالم خواهد شد

 بایست در نیمسالی که دانشجو تقاضای وام می نماید اعتبار داشته باشد.مدت زمان اجاره نامه می  -2 تبصره

و می  وام مسکن به دانشجوی متاهلی که مسکن اجاره ای در اختیار داشته باشد، فقط یک بار برای هر مقطع تحصیلی پرداخت می گردد -ب

 .بازپرداخت گرددصورت یکجا از فارغ التحصیلی مطابق قوانین به بایست پس 

  مند گردد.بهره مسکنوام فقط یکی از آنها می تواند از  ،در صورتی که زوجین دانشجو باشند -ج

با د فرزندان خود را بر عهده دارفرزند یا  سرپرستی متارکه و یا از کارافتادگی همسرارای فرزند که به علت شهادت، فوت، دانشجوی متأهل زن د -د

 مند گردد.وام بهره این از تواندارائه مدارک و مستندات قانونی می

)مورد تأیید شورای نظارت و ارزیابی خوابگاه های  دولتیو یا غیردانشجوی متأهل ساکن در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه های دولتی  -ه

 غیردولتی استان(، هم زمان مجاز به استفاده از وام مسکن نمی باشد. 
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 گذراند، تعلق نمی گیرد.حصیلی مجاز خود را میوام مسکن به دانشجویی که آخرین نیمسال ت -و

ر در صورت ارائه اجاره نامه با مبلغ بیش از میزان مقرر در مبالغ هر شهر، میزان وام پرداختی به دانشجویان از سقف مبلغ تعیین شده بیشت -ز

 جاره نامه وام پرداخت خواهد شد.و در صورت کمتر بودن مبلغ مورد تقاضا در اجاره نامه، مطابق مبلغ مقرر در انخواهد بود 

صورت یک جا  به بازپرداخت مقرراتو مطابق  اگر پرداخت وام از منابع صندوق باشد، بازپرداخت آن می بایست بعد از فارغ التحصیلی دانشجو -ح

 وی بانک عامل خواهد بود.دیه گردد و چنانچه از طریق بانک طرف قرارداد صندوق پرداخت شود مطابق ضوابط اعالم شده از ستأبه صندوق 

 

 مدارک مورد نیاز: -2

 اسناد، کنترل و دریافت می گردد. خط ثبتسامانه بر از طریقتوسط کاربر دانشگاه یا الصاقی در سامانه صندوق که سند تعهدنامه  -الف

 .تنظیم شده در دفاتر مشاورین امالک مجازامه رسمی دارای کد رهگیری اجاره نارائه  -ب

 نشجو که از طریق سامانه استعالم ثبت احوال سنجیده می شود.تأهل دا -ج

 .)د( شرایط اختصاصی وام مسکن دارای شرایط بند نامه رسمی سرپرستی فرزند از دادگاه برای دانشجوی متاهل زنارائه  -د

 

 وام مسکن:  بلغم -3

هر سال پس از تصویب هیات امناء تعیین و ابالغ می  شهرها( ن، کالن شهرها و سایربراساس شهر محل تنظیم اجاره نامه )تهرامبلغ وام مسکن 

 گردد.

، تعداد کالن شهرها قابل تغییر خواهد آندر صورت تغییر  که توسط وزارت کشور به شرح ذیل می باشداسامی کالن شهرهای اعالم شده  :تبصره

  .بود

 .اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، مشهد، کرج، قم، کرمانشاهکالن شهرها: 

 

 :وام شهریه (7ماده

می  پرداختعلوم وزارت  تأییدمورد شاغل به تحصیل در دانشگاه های  شهریه پردازوام به منظور کمک به تأمین بخشی از شهریه دانشجویان این 

 د:وه پرداخت آن به شرح ذیل می باشمدارک مورد نیاز، میزان و نح شرایط اختصاصی،گردد. 

 :وام شهریهاختصاصی  شرایط -1

 باشد:به شرح زیر می در هر مقطع تحصیلیشهریه  مدت استفاده از وام -الف  

 .نیمسال تحصیلی 4کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر  -1

 .ینیمسال تحصیل 8کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر  -2

 .نیمسال تحصیلی 12کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای حداکثر  -3

 .نیمسال تحصیلی 16دکتری پیوسته حداکثر  -4

 الف تجاوز نکند بالمانع است. بنددر  قرردر نیمسال اول اضافی به شرطی که از مجموع تعداد نیمسال های مصرفاً دریافت وام : تبصره
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و  حرفه ایموزشکده های فنی دانشگاه های دولتی، مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی و آ نوبت دومدوره های ن دانشجویابه وام شهریه  -ب

که از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش غیرانتفاعی و آزاد اسالمی -اربردی، غیردولتیعلمی کجامع پیام نور، دانشگاه های همچنین 

پرداخت می  پیش بینی شدهاز محل منابع ، در کلیه مقاطع تحصیلی دنمی گرد علوم ید وزارتیتأیلی مورد کشور منتهی به دریافت مدرک تحص

 شود.

انتقالی از خارج به داخل  دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی الکترونیکی )مجازی( وشاغل،  دانشجویان شهریه پردازپرداخت وام شهریه به  -ج

 .امکان پذیر است در اولویت بعدیاز محل اعتبار تخصیصی به دانشگاه، در صورت وجود اعتبار مازاد کشور 

در صورت وجود اعتبار مازاد  صندوق رئیس موافقت با و در قالب لیست مجزا با اعالم درخواست کتبی دانشگاههای پردیس  دوره دانشجویانبه  -د

   .پرداخت می گرددوام شهریه ، دانشگاهتخصیصی به از محل اعتبار 

دریافت کنندگان وام هستند، مشمول هزینه های تحصیل معاف  یا بخشی از تمامکشوری از پرداخت و مقررات که مطابق قوانین  دانشجویانی -ه

 .باشندشهریه نمی 

در پرونده دانشجو ثبت  و به عنوان بدهی ویوام شهریه به شماره حساب دانشگاه بابت تأمین بخشی از بدهی شهریه دانشجوی متقاضی واریز  -و

 می گردد. 

 

 مورد نیاز: مدارک -2

 خط ثبت اسناد، کنترل و دریافت می گردد. سامانه بر از طریقتوسط کاربر دانشگاه یا الصاقی در سامانه صندوق که سند تعهدنامه  

 

 شهریه: امو بلغم -3

 ی گردد.هر سال با تائید و تصویب هیات امناء تعیین و ابالغ مشهریه وام  مبلغ

 فصل دوم( نحوه بازپرداخت وام ها

 ( شرایط عمومی بازپرداخت 8ماده 

باشند حسب وضعیت تحصیلی، طبق مقررات صندوق نسبت به تعیین وضعیت و بازپرداخت بدهی خود مندان از مزایای صندوق ملزم میبهره -1

 اقدام نمایند.صرفاً در چارچوب این آیین نامه 

کارشناسی پیوسته و نیمسال تحصیلی، 4ارشد ناپیوسته  مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسیدر وام دانشجویان  پایان دوره دریافت-الف 

نیمسال  16نیمسال تحصیلی و دکتری پیوسته  12کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای نیمسال تحصیلی، 8تخصصی ناپیوسته دکتری 

 تحصیلی است. 

ده اند، یک نیمسال تحصیلی اضافه فت وام دانشجویانی که مطابق قوانین پرداخت وام، در اولین نیمسال اضافی وام دریافت کرپایان دوره دریا-ب

 گردد.می

تحصیلی، پایان دوره دریافت وام در هر مقطع ماه پس از  9 بهره مندان از وام صندوق جهت دریافت دفترچه اقساط ملزم می باشند حداکثر تا-ج

 از کل مانده بدهی خود اقدام نمایند. %10بهای خوابگاه دانشجویی و پرداخت نقدی اجارهباز نسبت به 

ماه پس از پایان دوره دریافت وام و قبل از صدور دفترچه اقساط به  9مندان از وام مسکن صندوق ملزم می باشند وام مذکور را حداکثر تا بهره-د

 صندوق بازپرداخت نمایند.
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در مقاطع کاردانی، زپرداخت وام دانشجویانی که طبق مقررات دانشگاه از مجوز سنوات آموزشی مازاد استفاده می نمایند شروع دوره با-هـ

نیمسال  10نیمسال تحصیلی، کارشناسی پیوسته و دکترای تخصصی ناپیوسته به مدت  6کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته به مدت 

نیمسال تحصیلی خواهد بود.  18نیمسال تحصیلی و دکترای پیوسته به مدت  14ای به مدت وسته و دکتری حرفهتحصیلی، کارشناسی ارشد پی

 ماه پس از پایان دوره دریافت وام است.  9بدیهی است زمان بازپرداخت وام این دسته از دانش آموختگان حداکثر تا 

ها و مراکز آموزش عالی های دانشجویی و فرهنگی دانشگاهتشخیص معاونت از دانشجویان در هر سال تحصیلی با %10حداکثر تا  -1تبصره 

و موافقت رییس صندوق از پرداخت  تأییدمحل تحصیل خود، در صورت عدم بضاعت مالی با ارائه درخواست و ارسال مستندات، پس از 

گردند. بدیهی است مبلغ وضعیت بازپرداخت بدهی معاف می از مبلغ کل بدهی و پرداخت نقدی اجاره بهای خوابگاه ها، در زمان تعیین  %10یکجای

 گردد.مذکور به سرجمع کل بدهی آنان در دفترچه اقساط افزوده می

آن دسته از دانشجویان و دانش آموختگانی که در زمان مقرر نسبت به تعیین وضعیت بدهی خود و دریافت دفترچه اقساط اقدام  -2تبصره 

به دین حال تبدیل شده و صندوق راساً دفترچه تک قسط کل بدهی ایشان را صادر می نماید و دانشجو ملزم به  ننمایند، مجموع بدهی آنان

 پرداخت یکجای کل بدهی خود می باشد.

 

رک مندان از وام صندوق )اعم از پایان دوره دریافت وام یا تباشند حسب وضعیت تحصیلی بهرهآموزش عالی ملزم می ها و مراکزدانشگاه -2

یه تحصیلی آنان به تأییدتحصیل در هر مقطع تحصیلی(، قبل از معرفی دانشجو یا دانش آموخته به حوزه نظام وظیفه یا صدور گواهی موقت یا 

و یا ادامه تحصیل فارغ التحصیالن، نسبت به ثبت و تعیین وضعیت بدهی )صدور دفترچه اقساط و یا بازپرداخت یکجای بدهی( در  منظور اشتغال

 مانه جامع صندوق اقدام نمایند. سا

 

مطابق فرمول ذیل اخذ  کارمزد از وام های دانشجویی درصد 4صندوق مجاز است از زمان دریافت وام تا شروع اولین سررسید بازپرداخت،  -3

 نماید.

 ( = کارمزد طول تحصیلوبت های وام)تعداد روزهای مورد استفاده از وام طی ن× مبلغ وام  ×      4                                    

                            100                                                   365                 

         

 باقی مانده بدهی انبازپرداخت متناسب با میز مدت مبلغ اقساط و این آیین نامه، 8پس از پرداخت وجوه نقدی مندرج در بند های )ج و د( ماده  -4

 حداکثر تا پنج سال تعیین می شود. 

گردد و طول دوره بازپرداخت به صورت سالیانه تعیین می سبه تشخیص ریی صندوق تسهیالتمندان از حداقل مبلغ اقساط بهره -1تبصره 

  باشد.سال میپنج حداکثر تا 

های صعب العالج و تحت ی شرایط خاص )از کارافتادگان و مبتالیان به بیماریدارا تسهیالت صندوق کهمندان بهره آن دسته از برای -2تبصره 

و طول دوره بازپرداخت  تعیین می گردد به صورت سالیانهرییس صندوق به تشخیص مبلغ اقساط نیز حداقل  می باشند پوشش نهادهای حمایتی(

    .می باشدتا هفت سال حداکثر 

                                 

بهره مندان از وام های دانشجویی صندوق در صورتی که یک یا بیش از یک قسط معوق داشته باشند و یا در زمان تعیین شده نسبت به تعیین  -5

 وضعیت بدهی و اخذ دفترچه اقساط اقدام ننمایند، در فهرست بدهکاران بانک مرکزی قرار خواهند گرفت.

 



̸̻                                                                                        تحقیقات و فناوری صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، دانشجویی آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های 

    
 
 

قسط متوالی در پرداخت  10باشند در صورتی که بیش از ق که دارای دفترچه بازپرداخت اقساط میبهره مندان از وام های دانشجویی صندو -6

له اقساط خود تأخیر نمایند کل بدهی آنان )اعم از اصل، کارمزد و خسارات متعلقه( به دین حال تبدیل شده و باید به صورت یکجا و در یک مرح

 د. نواریز نمای

 

اه ها و مراکز آموزش عالی محل تحصیل دانش آموختگان ملزم می باشند پس از استعالم از معاونت دانشجویی و معاونت های آموزشی دانشگ -7

یه و یا گواهی تأییدفرهنگی و اداره رفاه دانشگاه ها در خصوص آخرین وضعیت بدهی آنان و احراز عدم وجود اقساط معوق نسبت به صدور هر گونه 

 دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و سایر نهادها و سازمان های متقاضی اقدام نمایند. تحصیلی حسب مورد برای ارائه به

 

 در آن مقطع تحصیلی و مقاطع تحصیلی قبلی است. صدور تسویه حساب برای هر مقطع تحصیلی، منوط به پرداخت کل بدهی -8

 

د از پرداخت کل بدهی و انجام تعهدات قانونی دیگر امکان پذیر بعاز وام صندوق، کنندگان نمرات استفاده تسلیم اصل مدرک تحصیلی و ریز -9

 است.

 

دانشجویان بهره مند از وام های دانشجویی صندوق که بر اساس قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه، امکان ادامه تحصیل و فراغت )در مقطع  -10

باشند همانند دانشجوی و یا پائین تر از مقطع تحصیلی قبولی قبلی  تحصیلی پذیرش شده( را نداشته ولی واجد شرایط اخذ مدرک در دوره معادل

 انصرافی تلقی شده و ملزم به تسویه کل بدهی به صورت یکجا به صندوق می باشند.

 

کل ر صورت تغییر دوره تحصیلی دانشجو از روزانه به نوبت دوم طبق ضوابط آموزشی دانشگاه، ددرخصوص دانشجویان انتقالی و همچنین  -11

 بدهی دانشجو به پایان فارغ التحصیلی وی در همان مقطع منتقل خواهد شد. 

 

های متعلقه در مورد دانشجویان و یا دانش آموختگانی که از ادای دین صندوق مجاز است نسبت به وصول و ایصال مطالبات دولت و هزینه -12

 خرین مرحله اقامه دعوی نماید.خود خودداری نموده اند در مراجع ذی صالح قانونی از اولین تا آ

 

دانش آموختگان فاقد بضاعت مالی که بدهی آنان به دین حال تبدیل شده است در صورت ارائه دالیل، مدارک و مستندات کافی مبنی بر  -13

ط متناسب با میزان قس 36عدم بضاعت مالی، به تشخیص رئیس صندوق مجموع بدهی آنان )اعم از اصل، کارمزد و خسارات متعلقه( حداکثر تا 

 بدهی قابل تقسیط مجدد است. 

 

 ( شرایط بازپرداخت گروه های خاص9ماده 

 مشمولین خدمت نظام وظیفه عمومی:  -1

دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی که مشمول انجام خدمت نظام وظیفه عمومی می باشند ملزم به تعیین وضعیت بازپرداخت  -الف

تاریخ آغاز بازپرداخت بدهی این دسته از در هر مقطع تحصیلی می باشند و ماه پس از پایان دوره دریافت وام  3ویی خود حداکثر تا وام های دانشج

 ماه پس از پایان دوره قانونی خدمت نظام وظیفه عمومی می باشد. 6 بهره مندان حداکثر

  نظام وظیفه عمومی کشور می باشد. مدت زمان خدمت قانونی نظام وظیفه تابع ضوابط سازمان -1تبصره 
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در صورت هرگونه استنکاف، تأخیر غیرقانونی و یا معافیت این دسته از دانش آموختگان از اعزام، از زمان استنکاف یا تاخیر حداکثر یک  -2تبصره 

ورت کل بدهی آنان به دین حال تبدیل ماه پس از تاریخ معافیت، ملزم به اعالم وضعیت به دانشگاه محل تحصیل خود می باشند. در غیر این ص

 می گردد.

دانش آموخته مشمول خدمت نظام وظیفه که در حین خدمت از ادامه آن معاف می شود، موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ معافیت  -ب

 دهی خواهد شد.نسبت به اعالم وضعیت به دانشگاه محل تحصیل خود اقدام نماید. در غیر این صورت ملزم به بازپرداخت کل ب

 

 بدهکاران پذیرفته شده در مقطع باالتر: -2

در صورت قبولی بالفاصله و یا با فاصله دانش آموخته در مقطع باالتر، بازپرداخت وام های دانشجویی مقطع قبل مطابق شرایط ذکر شده در 

 جدول ذیل خواهد بود:

 ترجدول نحوه بازپرداخت بدهی بدهکاران پذیرفته شده در مقطع باال

 شرایط بازپرداخت وضعیت پرداخت بدهی نوع قبولی در مقطع باالتر

 

 

وقفه در مقطع  تحصیل بدون

 باالتر

 

پرداخت یکجای کل وام ها در زمان پایان دوره دریافت وام قبل از تعیین 

 وضعیت بدهی
 بخشودگی کارمزد وام های دانشجویی

دریافت وام قبل  از کل بدهی در زمان پایان دوره  %50پرداخت یکجای 

 از تعیین وضعیت بدهی
 برای مانده بدهی %2مشمول کاهش نرخ کارمزد به میزان 

 در صورت تقاضای تقسیط
صدور دفترچه قسط و انتقال بدهی به پس از پایان دوره دریافت 

 وام در مقطع باالتر

 

 با وقفه در مقطع باالتر تحصیل

 در صورت نداشتن اقساط معوق
 دهی به پس از  پایان دوره دریافت وامانتقال مانده ب

 در مقطع باالتر

 در صورت داشتن اقساط معوق
به روز رسانی اقساط معوق و سپس انتقال مانده بدهی به پس از  

 پایان دوره دریافت وام در مقطع باالتر

 ویه یکجای آنتبدیل بدهی به دین حال و تس استنکاف از پرداخت کل بدهی تا زمان قبولی در مقطع باالتر

در صورت قبولی دانش آموخته در مقطع باالتر و ترک تحصیل در آن مقطع، وی ملزم به پرداخت یکجای کل بدهی مقطع جدید می باشد تبصره: 

 در ضمن بازپرداخت بدهی مقطع قبلی از تاریخ ترک تحصیل در مقطع جدید آغاز می گردد.

 
 

 ز:بدهکاران متوفی، شاهد، ایثارگر و جانبا -3

آموختگان بهره مند از مزایای صندوق که درحین تحصیل یا پس از فارغ التحصیلی به درجه رفیع شهادت نائل و یا فوت دانشجویان و دانش -الف

ق به جز رسمی رویداد از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا اداره ثبت احوال از پرداخت دیون خود به صندو تأییدشوند، حسب مورد بر اساس می

 شوند.وام مسکن معاف می

آموختگان بهره مند از مزایای صندوق که در حین تحصیل به درجه رفیع جانبازی نائل در راستای حمایت از ایثارگران، دانشجویان و دانش -ب

در همان مقطع  خود به صندوق رسمی وقوع رویداد از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت کلیه دیون تأییدشوند حسب مورد بر اساس 

 شوند.معاف می ،عدم تخلیه به موقع خوابگاهخسارت متعلقه به جز وام مسکن و  تحصیلی
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باشند)تحصیل های تحصیلی معاف میآموختگان که بر اساس مقررات خاص کشوری از هزینهدسته از دانشجویان و دانشبرای آنتبصره:  

های دانشجویی آنان مطابق مقررات اند، شرایط بازپرداخت واممند شدههای صندوق رفاه بهرهامه از وامنرایگان( و قبل از تصویب این آیین

 باشد.دانشجویان عادی می

 
 

 شاغلین بدهکار: -4

رتی که در هر بر اساس مقررات جاری صندوق، دانشجویان در زمان بهره مندی از وام های دانشجویی نباید اشتغال به کار داشته باشند. لذا در صو

دستگاه مرحله از دریافت وام های دانشجویی )به جز وام شهریه( اشتغال به کار آنان به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی و یا اشتغال تمام وقت در 

است نسبت به های دولتی و غیر دولتی که مشمول بیمه اجباری مستمر و سنوات می شوند احراز گردد، پرداخت وام متوقف شده و صندوق مجاز 

 و خسارات متعلقه از وی اقدام نماید.  درصد 4اخذ یکجای کل بدهی با احتساب کارمزد 
 
 

 های تحصیلی:معاف از هزینه جویاندانش -5

ی با توجه به اینکه از مزایا که بر اساس قوانین و مقررات خاص کشوری از پرداخت کل یا بخشی از هزینه های تحصیلی معاف هستند دانشجویانی

ملزم به پرداخت یکجای کل نمایند های صندوق رفاه استفاده نامه از وامپس از تاریخ تصویب این آیینچنانچه  اند،مند بودهتحصیل رایگان بهره

 و خسارات متعلقه می باشند.  درصد 4بدهی با احتساب کارمزد 

 
 
 از کار افتاده و مبتالیان به  بیماری های صعب العالج:بدهکاران  -6

یه سازمان تأییدشوند به موجب  آموختگان بهره مند از مزایای صندوق که در حین یا قبل از تحصیل از کار افتاده کلی و دائم میدانشجویان و دانش

هی آنان ای دارد، بازپرداخت بدها شرایط ویژههای صعب العالج و مزمن که درمان آنبهزیستی کشور بر حسب مورد و همچنین مبتالیان به بیماری

 باشد: مطابق جدول ذیل می

    افتادگان و مبتالیان به بیماری های صعب العالجاز کارجدول نحوه بازپرداخت بدهی                     

 ضوابط بازپرداخت نوع رویداد رویداد زمان رویداد ردیف

 در حین تحصیل 1

ضایعه نخاعی)گردنی، سینه ای و کمری( و 

ی شدید شناخت –معلولیت ذهنی 

(Mentallyو محجور ) 

 از کار افتاده کلی و دائم
کل بدهی به غیر از وام مسکن و جریمه عدم تخلیه 

 بخشوده می گردد. به موقع خوابگاه

 از کار افتاده ضایعه نخاعی)گردنی، سینه ای و کمری( قبل از تحصیل 2
های دانشجویی اضافه دو سال به مدت بازپرداخت وام

 گردد.می

 توان خواه ناتوان و کم توان جسمی، نابینا و ناشنوا و یا در حین تحصیلقبل  3
های دانشجویی اضافه دو سال به مدت بازپرداخت وام

 گردد.می

 سخت درمان و پر هزینه TSبیماری صعب العالج و  قبل یا در حین تحصیل 4
های دانشجویی اضافه دو سال به مدت بازپرداخت وام

 گردد.می

 

 ران زیان دیده از حوادث و بالیای طبیعی:بدهکا -7

گردند، دانشجویانی که در سال آخر تحصیل و دانش آموختگانی که در حین بازپرداخت اقساط دچار حادثه و خسارت ناشی از بالیای طبیعی می

اری محل زندگی حادثه دیده، دو سال به مدت ماه پس از وقوع حادثه در صورت اعالم رسمی و ارائه معرفی نامه از فرمانداری یا استاند 9حداکثر تا 

 بازپرداخت بدهی آنها اضافه می گردد.
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 بهره مندان از وام مسکن صندوق: -8

ماه پس از پایان دوره دریافت وام قبل از صدور دفترچه  9بهره مندان از وام مسکن صندوق ملزم به پرداخت یکجای وام مذکور حداکثر تا  -الف

 .صورت بهره مندی از منابع بانک بازپرداخت مطابق تفاهم نامه مربوطه با بانک خواهد بود اقساط می باشند و در

درصد از دانش آموختگان بهره مند از وام مسکن صندوق که به علت عدم بضاعت مالی قادر به بازپرداخت یکجای وام مذکور نمی  10حداکثر  -ب

ماه دوره تنفس، با تشخیص رییس صندوق مبلغ وام مسکن آنان، حداکثر تا  9عت مالی طی باشند، به شرط ارائه مستندات الزم مبنی بر عدم بضا

 ماه قابل تقسیط است.  10

 

 تارکین تحصیل: -9

قطع تحصیل  ماه پس از زمان 3حداکثر تا  )اعم از اصل، کارمزد و خسارات متعلقه(تارکین تحصیل ملزم به بازپرداخت یکجای کل بدهی  -الف

 باشند.می

از تارکین تحصیل هر دانشگاه )شامل مشمولین و غیرمشمولین نظام وظیفه عمومی( در صورت ارائه گواهی معاونت  درصد10حداکثر  -1صره تب

ماه به  24ماه از تاریخ ترک تحصیل می توانند متناسب با میزان بدهی، حداکثر تا  9دانشجویی دانشگاه مبنی بر عدم بضاعت مالی، ظرف مدت 

 صندوق بدهی خود را تقسیط نمایند.  تشخیص رئیس

 تاریخ شروع سررسید اقساط تارکین تحصیل یک ماه پس از صدور دفترچه اقساط می باشد. -2تبصره 

 

 بدهکاران بورسیه و استفاده کنندگان از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت: -10

داخل یا خارج از کشور را در حین تحصیل داشته  بورس تحصیلیی مندی از مزایاآن دسته از دانشجویان و دانش آموختگانی که قصد  بهره -الف

ذی صالح،  و یا با استفاده از فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت قصد ادامه تحصیل و اعزام به خارج از کشور را دارند، قبل از اخذ هر گونه مجوز از مراجع

 ملزم به تعیین وضعیت بدهی خود با صندوق می باشند. 
 مراکز آموزش عالی مکلفند این گروه از بدهکاران را به صندوق معرفی نمایند.  ها ودانشگاه -ب

 دریافت اطالعات بدهکاران مذکور از طریق دسترسی به وب سرویس موسوم به سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان نیز صورت می پذیرد. -ج

یان دوره تحصیل به کشور باز نمی گردند یا اقدام به پرداخت بدهی و در خصوص آن گروه از بهره مندان از بورسیه تحصیلی که پس از پا -د

 تسویه حساب نمی نمایند، صندوق با همکاری سازمان امور دانشجویان از طریق اسناد ضمانتی که در اختیار سازمان مذکور قرار دارد نسبت به

 وصول مطالبات اقدام می نماید.

 

 رویداد مهاجرت و ترک تابعیت:  -11

باشند قبل از هرگونه اقدام در آن دسته از دانشجویان و دانش آموختگانی که قصد  مهاجرت و ترک تابعیت به کشور دیگری را دارند ملزم می -الف

 این خصوص، نسبت به پرداخت کل بدهی خود به صندوق و اخذ تسویه حساب اقدام نمایند. 

امور خارجه نسبت به تکمیل اطالعات بدهکاران مذکور و وصول مطالبات خود اقدام  صندوق با همکاری و استفاده از بانک اطالعاتی وزارت -ب

 خواهد کرد.

 

 بدهکاران غیرایرانی: -12

معاونت دانشجویی دانشگاه موظف است در خصوص دانشجویانی که دارای تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران نمی باشند و در سنوات گذشته از 

یه تحصیلی و نیز خروج از کشور آنان نسبت به تعیین تکلیف بازپرداخت تأییدبوده اند، قبل از تحویل هرگونه مدرک یا وام های صندوق بهره مند 

 تمامی بدهی به صورت یکجا و اخذ تسویه حساب از آنان اقدام نماید. 
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ه حساب این دسته از بهره مندان، از صندوق نهایی موضوع تسوی تأییدمعاونت دانشجویی دانشگاه ملزم به اجرای عملیات کنترل و اخذ تبصره: 

 می باشند.

 

 فصل سوم( شرایط ضمانت وام های دانشجویی
 

 : های دانشجوییتعداد ضامنین جهت ضمانت وام (10ماده 

داخت وام به منظور تسهیل در بهره مندی دانشجویان متقاضی وام و حمایت از دانشجویان مستعد کم بضاعت، تعداد ضامنین برای ضمانت بازپر

 های دانشجویی به شرح ذیل می باشد:

واجد شرایط مندرج در  ریال، معرفی یک نفر ضامن قراردادی از بین ضامنین 000/000/150برای دریافت وام های دانشجویی تا سقف مبلغ  -1

 الزامی است. 11ماده 

نفر ضامن رسمی یا پیمانی و یا دو نفر ضامن قراردادی از ریال، معرفی یک  000/000/300برای دریافت وام های دانشجویی تا سقف مبلغ  -2

 الزامی است. 11واجد شرایط مندرج در ماده  بین ضامنین

ریال، معرفی یک نفر ضامن دیگر )عالوه بر ضامنین قبلی( صرفا از میان  000/000/300برای دریافت وام های دانشجویی بیش از مبلغ  -3

 الزامی است.  11ط در ماده کارکنان رسمی و پیمانی واجد شرای

 

 شرایط ضامنین جهت بهره مندی وام های دانشجویی: (11ماده 

سال سابقه کار و دارای شناسه  5کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی و همچنین کارکنان قراردادی آن دستگاه ها با حداقل  -1

 کارمندی.

، دستگاه های اجرایی شامل کلیه وزارتخانه ها، مراکز دولتی، 08/07/1386وری مصوب قانون مدیریت خدمات کش 5بر اساس ماده  -1تبصره 

 موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است.

 یع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی()از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنا

سهام و سرمایه آنان  %50موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی شامل شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان )مادامیکه بیش از  -2تبصره 

 15ب اسالمی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد متعلق به شهرداری ها باشد(، جمعیت هالل احمر، کمیته امداد امام خمینی)ره(، بنیاد مسکن انقال

ی خرداد، سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان تامین اجتماعی، شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، بنیاد امور بیماری های خاص، سازمان دانش آموز

و سایر سازمان هایی که براساس قوانین و جمهوری اسالمی ایران، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، صندوق تامین خسارت های بدنی 

 مقررات مشمول این عنوان قرار می گیرند.

 اعضای هیأت علمی وزارت خانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. -2

 سال سابقه کار. 5داقل اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاه آزاد اسالمی و همچنین کارکنان رسمی و قراردادی آن دانشگاه با ح -3

 سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی.  5کارکنان رسمی و پیمانی قوه مقننه و همچنین کارکنان قراردادی آن قوه با حداقل  -4

 5وه با حداقل کارکنان رسمی، پیمانی و دارندگان پایه قضایی قوه قضاییه )به استثنای کارآموزان آن قوه( و همچنین کارکنان قراردادی آن ق -5

 سال سابقه کار و دارای شناسه کارمندی.

 سردفتران اسناد رسمی، ازدواج و طالق دارای مجوز از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور. -6

 کارکنان استخدامی نیروهای مسلح.  -7

 بازنشستگان کشوری و لشگری و مستمری بگیران تأمین اجتماعی. -8
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 یا از بنیاد شهید و امور ایثارگران.مشمولین دریافت حقوق و مزا -9

 سال سابقه کار. 5کارکنان قرارداد دائم بانک ها با حداقل  -10

 کمیته امداد امام خمینی)ره( جهت ضمانت مددجویان تحت پوشش آن نهاد بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با صندوق. -11

 

 :دانشجوییوام های مدارک مورد نیاز ضامنین جهت بهره مندی  (12ماده  

 چنانچه ضامن کارمند، حقوق بگیر، بازنشسته، مستمری بگیر و یا عضو هیأت علمی باشد: -1

 و امضاء دستگاه مربوطه، به اداره رفاه دانشگاه. تأییدارائه آخرین حکم استخدامی یا قرارداد یک ساله ی دارای مهر  -الف

 گواهی کسر از حقوق. ارائه -ب

رفاه دانشجویان خطاب به صندوق )رسمی، پیمانی، قراردادی( درج گردد و صرفا  استخدام می بایست نوعحقوق  کسر از گواهی در -1تبصره 

 . گرددکسر از حقوق ضامن  از طریقو سازمان مربوطه متعهد به پرداخت  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد

 

 چنانچه ضامن از سردفتران باشد: -2

 عالیت )کپی برابر با اصل شده ممهور به دفترخانه اسناد رسمی(.ارائه کپی مجوز یا پروانه ف 

 

      ارائه گواهی کتبی ضمانت از کمیته امداد امام خمینی )ره( برای دانشجویان تحت پوشش آن نهاد. -3 

 

 سایر مواردفصل چهارم( 

شده در مطابق فرمول تعییندرصد کارمزد  4 ،د اقساطبه تمام وام های دانشجویی برای طول مدت دریافت وام تا شروع اولین سررسی (13ماده 

 تعلق می گیرد.نامه این آیین

نیز مشمول مقررات این آیین  های صندوق استفاده نموده اندهای قبلی از واماساس آیین نامه دانشجویان و دانش آموختگانی که بر (14ماده 

 ند.ها، شرایط بازپرداخت و غیره می باشنامه اعم از سقف وام

 اعطاء همه وام ها منوط به تأمین اعتبار الزم و تشخیص رئیس صندوق می باشد. (15ماده 

صندوق می تواند متناسب با شرایط و تشخیص خود نسبت به پرداخت وام های دانشجویی از محل اعتبارات عمومی دولتی،  (16ماده 

و منابع بانکی و یا سایر منابع مالی که در آینده شناسایی خواهد شد، اقدام  درآمدهای اختصاصی، کمک های خیرین، منابع حاصل از سرمایه گذاری

 به پرداخت وام نماید.

و ارسال درخواست از  تأییدنامه، هرگونه  نییآ نیمقررات ا ینظارت بر اجرا نهیدانشگاه در زم ییمعاونت دانشجو تیبا توجه به مسئول (17ماده 

لذا مسئولیت دریافت اصل مدارک، صحت سنجی و نگهداری سوابق آن بر عهده  است. یالعات ارسالطرف دانشگاه به منزله احراز صحت اط

 معاونت دانشجویی و اداره رفاه دانشگاه می باشد.
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از سوی  تأییدچنانچه امکان دریافت هر یک از مدارک مرتبط با وام از طریق سامانه های بر خط میسر نباشد، مدارک الصاقی پس از  -1تبصره 

 دانشگاه مالک عمل قرار خواهد گرفت. 

 در صورت دریافت وام از منابعی غیر از منابع صندوق، مدارک الزم می بایست به حوزه مربوطه ارائه گردد. -2تبصره 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 فصل پنجم( سند تعهدنامه دانشجویی

ط متقاضیان واجد شرایط برای بهره مندی از وام های صندوق می بایست نسبت به ارائه ضامن واجد شرایط و سند تعهدنامه دانشجویی مطابق ضواب

 ل اقدام نماید:و مقررات تعیین شده به شرح ذی

 

الزم است سند تعهدنامه دانشجویی مطابق با پیش نویس اعالم شده از سوی صندوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی به طور دقیق و  (81ماده 

وام سند شود و به ثبت برسد. بدیهی است در صورت عدم مطابقت سند تعهد ارایه شده با مفاد سند پیوست می بایست برای دریافت  خوانا تنظیم

 تعهد مجدد تنظیم گردد.

 

 متعهدله این سند صرفاً صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و مشخصات آن قابل تغییر نیست. (19ماده 

 

شده با  هیات وزیران، مسئولیت تطابق سند تنظیم 04/10/1373اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان مصوب  13به استناد ماده  (02ماده 

 اطالعات مندرج در این تعهدنامه بر عهده کاربران حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور است.

 

 مدارک الزامی جهت ارائه به اداره رفاه دانشجویی دانشگاه ها یا مراکز آموزش عالی محل تحصیل حسب مورد به شرح ذیل است: (21ماده 

 دانشجویی تنظیمی به وسیله یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور. تعهدنامه اصل سند -1

 کپی برابر با اصل مجوز یا پروانه فعالیت ضامن و یا گواهی کتبی ضمانت از کمیته امداد امام خمینی )ره(.گواهی کسر از حقوق یا  -2

 تصویر آخرین حکم استخدامی ضامن یا ضامنین -3

های مقرر در ین آیین نامه سند تعهد ارائه نموده اند در صورتیکه سند تعهد آنها کفایت ضمانت دریافت وامدانشجویانی که قبل از ابالغ اتبصره: 

 این آیین نامه را نماید نیاز به ارائه سند تعهد جدید ندارد.

 

ندوق رفاه دانشجویان رسیده ت امناء صهیأبه تصویب  15/06/1399تبصره در تاریخ  40 و ماده 22فصل،  5این آیین نامه مشتمل بر  (22ماده 

 شود و از تاریخ تصویب قابل اجرا است.های پیشین میو جایگزین آیین نامه
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 سند تعهدنامه دانشجویی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صندوق نامیده می شود( اینجانب )متعهد( که از خدمات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )که به اختصار در این سند 

د، از شامل وام های دانشجویی، تغذیه و سکونت در خوابگاه دانشجویی و نیز وام سایر شرکت ها و مراکز خرید با معرفی صندوق استفاده خواهم نمو

ی خوابگاه، بازپرداخت اصل مفاد آیین نامه ها و دستورالعمل های خدمات دانشجویی )نحوه بهره مندی از وام های دانشجویی(، پرداخت اجاره بها

 بر اساس ضوابط و مقررات صندوق، کامالً مطلع هستم و ضمن عقد خارج الزم متعهد می شوم: بدهی و کارمزد وام ها

پس از اتمام تحصیل یا پایان سنوات مجاز دریافت خدمات رفاهی طبق ضوابط و مقررات صندوق و قبل از دریافت هر نوع گواهی تحصیلی نسبت  (1

کل بدهی نسبت به اخذ دفترچه اقساط بازپرداخت از طریق  %10ین تکلیف بدهی خود اقدام نمایم و با بازپرداخت وام های یکجا بازپرداخت و به تعی

وام  اداره رفاه دانشجویی دانشگاه محل تحصیل و یا از پورتال دانشجویی صندوق اقدام نموده و مطابق تاریخ سررسید هر قسط نسبت به بازپرداخت

 و شرایط صندوق اقدام نمایم.قسط به صورت روز شمار مطابق ضوابط کارمزد آن برای طول مدت دریافت وام تا شروع اولین سررسید  و

مشمول شرایط بهره مندی از خدمات رفاهی مطابق ضوابط و مقررات صندوق هستم و به کاری که مستلزم دریافت اجرت باشد اشتغال نداشته و از  (2

 4تحصیلی سایر سازمان ها استفاده نمی نمایم و چنانچه برای صندوق غیر از این موضوع محرز شود اصل وام دریافتی، کارمزد  وام یا کمک بورس

 و خسارت متعلقه را مطابق با ضوابط و مقررات صندوق و بانک مرکزی پرداخت نمایم.درصد 

 متعهد له

                         14003141043شناسه ملی:       وزارت علوم، تحقیقات و فناوری     نام : صندوق رفاه دانشجویان

اه جهان کودک  چهارر نرسیده به –خیابان آفریقا  -نشانی: تهران 89376000-021             شماره تلفن ثابت: 

                        1969957413کد پستی:                                                       15شماره   -ه شهید صانعی کوچ

 

 متعهد
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                                                                                                  همراه:      تلفنشماره                                ثابت:                             تلفنشماره 
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̹̹                                                                                        تحقیقات و فناوری صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، دانشجویی آیین نامه پرداخت و بازپرداخت وام های 

    
 
 

قسط متوالی در بازپرداخت  10از دانشگاه( یا در صورت تأخیر بیش از  در صورت عدم فراغت از تحصیل )انصراف از تحصیل، ترک تحصیل یا اخراج (3

اقساط، کلیه بدهی را به صورت یکجا مسترد و در صورت تأخیر در بازپرداخت هر قسط طبق ضوابطی که صندوق تعیین می نماید بدهی خود را به 

 همراه خسارت متعلقه مطابق ضوابط و مقررات پرداخت نمایم. 

تحصیل در سنوات مجاز و یا انصراف از تحصیل، ترک تحصیل یا اخراج، خوابگاه محل سکونت دوران دانشجویی را تخلیه نمایم و در پس از پایان  (4

 برابر اجاره بهای خوابگاه به صورت یکجا خواهم بود. 10غیر این صورت از زمان استنکاف موظف به پرداخت 

انب به عنوان بدهکار بانکی تلقی شده و کلیه تبعات احتمالی از آن )از جمله محدودیت های در صورت عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر، اینج (5

 ناشی از ضوابط و مقررات بانکی درخصوص بدهکاران( را می پذیرم.

داره رفاه در صورت فوت یا فقدان ضامن و یا عدم تمایل ضامن نسبت به ادامه ضمانت در این مقطع یا مقاطع باالتر ضمن اعالم مراتب به ا (6

 دانشجویی دانشگاه، ضامن جدید معرفی نموده و بالفاصله نسبت به تنظیم مجدد سند تعهدنامه جدید اقدام نمایم. در غیر این صورت از ادامه

 گردم. های دانشجویی محروم میدریافت وام

تر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و اداره رفاه دانشجویی چنانچه نشانی و شماره تماس )همراه یا ثابت( خود را تغییر دهم، مراتب را فوراً به دف (7

حل دانشگاه محل تحصیل اطالع داده تا نسبت به اصالح آن اقدام گردد. در غیر این صورت کلیه ابالغ ها و اخطاریه های اعالمی و ارسالی به م

 تعیین شده در این سند تعهد واجد آثار قانونی است. 

غ اظهارنامه یا صدور اجرائیه از طریق دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند علیه اینجانب و ضامن یا ضامنین برای صندوق می تواند نسبت به ابال (8

وصول اصل و کارمزد و در صورت تأخیر در بازپرداخت اقساط، طبق ضوابط و مقررات صندوق و نیز هزینه های ناشی از اقدام قانونی را به هر 

تر اسناد رسمی اعالم نماید، اقدام کند. کلیه هزینه های قانونی از قبیل هزینه های اطالع رسانی، هزینه صدور میزان که راساً تشخیص و به دف

ی وصول مطالبات اخطاریه، صدور اجرائیه، ابالغ اظهارنامه، نشرآگهی و... بر عهده متعهد و ضامن یا ضامنین است. هم چنین صندوق می تواند برا

 هکارهایی که صالح بداند، استفاده نماید.ها و راخود از کلیه شیوه
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و  اینجانب ضامن؛ با اطالع کامل از تعهداتی که متعهد این تعهدنامه بابت دریافت خدمات رفاهی در تمامی مقاطع تحصیلی در قبال صندوق دارد

 قاد یافته شفاهی با صندوق( متعهد و ملتزم می شوم که: ملزم به ایفاء تعهدات خود گردیده است، ضمن عقد خارج الزم )انع

 متعهد تمامی تعهدات فوق را به صورت کامل و به نحو مطلوب و منطبق بر ضوابط و مقررات صندوق انجام دهد.  -1

مطالبات آن صندوق  چنانچه نامبرده خالف ضوابط و مقررات مذکور عمل نماید به محض اعالم و تشخیص صندوق، کلیه بدهی متعهد فوق و -2

 را بدون اعتراض پرداخت نمایم.

 در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی متعهد، اینجانب به عنوان بدهکار بانکی تلقی شده و کلیه تبعات احتمالی از آن )از جمله محدودیت های -3

 ناشی از ضوابط و مقررات بانکی درخصوص بدهکاران( را می پذیرم.

گان و یا در آن واحد برای همه منین و متعهد در برابر صندوق تضامنی است و صندوق می تواند برای هر یک از نامبردمسئولیت ضامن یا ضا -4

ها تقاضای صدور اجرائیه نماید، همچنین تشخیص و اعالم صندوق به دفتر اسناد رسمی و مراجع قضایی نسبت به میزان بدهی جهت صدور آن

 عهد و ضامن قاطع و الزم االجراء بوده و قابل اعتراض نیست.اجرائیه و اقدام قانونی علیه مت

از طریق چنانچه نشانی و شماره تماس )همراه یا ثابت( خود را تغییر دهم، مراتب را فوراً به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند اعالم نمایم یا  -5

وی اطالع دهم. هم چنین متعهد را ملزم به پیگیری اصالح آن در سامانه  متعهد نشانی جدید خود را به اداره رفاه دانشجویی دانشگاه محل تحصیل

قانونی دانشجویی صندوق نمایم. در غیر این صورت کلیه ابالغ ها و اخطاریه های اعالمی و ارسالی به محل تعیین شده در این سند تعهد واجد آثار 

 است.

یقات و فناوری بوده و فسخ سند تعهد صرفاً با اعالم صریح، کتبی و بدون قید و شرط ذینفع این سند صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحق -6

 مقام مجاز صندوق یا نماینده قانونی وی به وسیله دفتر اسناد رسمی انجام خواهد شد.
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