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 هاي صندوق رفاه دانشجویان در داخل کشورنامه نحوه استفاده از وامینیآ
 

هاي دانشجویان ایرانی مستعد و کم بضـاعت  مین بخشی از هزینهتأصندوق رفاه دانشجویان به منظور کمک به : هدف
 .دنماینامه وام پرداخت میینیها و مؤسسات آموزش عالی طبق این آشاغل به تحصیل در دانشگاه

 
 شرایط عمومی وام گیرندگان :فصل اول

 .اعتقاد به اصول دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران -1 ماده
 .دانشجوییدن صالحیت اخالقی و رعایت شئون را بواد - 2 ماده
 .دارا بودن اولویت نیاز مالی - 3 ماده
 .وام یا کمک بورس تحصیلیعدم استفاده از  - 4 ماده
بـه اسـتثناي کـار    (  .باشـد در زمان دریافت وام دانشجویی، عدم اشتغال به کاري کـه مسـتلزم دریافـت اجـرت مـی      - 5 ماده

 )دانشجویی
ورودي جدیـد مجازنـد در نیمسـال دوم     مسـکن  ،تحصـیلی  هـاي وام انمتقاضـی . (سپردن سند تعهد با ضامن معتبر - 6 ماده

 .)ر را ارائه دهندتحصیلی سند مذکو
 

 شرایط آموزشی:  فصل دوم
 ).به عنوان دانشجوي تمام وقت( ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق ضوابط و مقررات آموزشی - 7 ماده

گذرانند درصورت داشتن حداقل هاي صندوق براي دانشجویانی که آخرین نیمسال تحصیلی خود را میاستفاده از وام - تبصره
 .باشدنصف واحدهاي مورد لزوم، طبق مقررات آموزشی بالمانع می

 .مشروط نبودن دانشجو در دو نیمسال قبل - 8 ماده
اختصاص وام به دانشجویان ورودي جدید در نیمسال اول و دوم تحصـیل بـدون احتسـاب معـدل انجـام خواهـد        - 1 تبصره
 .گرفت
تواننـد حـداکثر از نصـف وام تحصـیلی اسـتفاده      یلی اعالم شوند میکه در یک نیمسال مشروط تحصدانشجویانی - 2 تبصره

 .شودمی  نمایند، بدیهی است وام مسکن و حق اوالد اینگونه دانشجویان به صورت کامل پرداخت 
    محـروم   ،که دو نیمسال متوالی مشروط شـوند از دریافـت هرگونـه وام در نیمسـال بعـدي مشـروطی      دانشجویانی - 3 تبصره

 .ندباشمی
ون موارد خاص یا شوراي آموزش دانشگاه مبنی بر بالمانع بودن ادامه تحصیل دانشجو، یدرصورت تشخیص کمیس - 4 تبصره

 .پرداخت وام تحصیلی و مسکن نیز بالمانع است
 :باشدهاي تحصیلی و مسکن در طول تحصیل به شرح زیر میمدت استفاده از وام - 9 ماده

 .)چهار نیمسال( سال تحصیلی 2یوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر دوره کاردانی، کارشناسی ناپ
 .)هشت نیمسال( سال تحصیلی 4دوره کارشناسی پیوسته حداکثر 

 .)دوازده نیمسال(سال تحصیلی  6دوره کارشناسی ارشد پیوسته و دکتراي حرفه اي حداکثر 
 .)هشت نیمسال( یسال تحصیل 4دوره دکتراي تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر 
 .)شانزده نیمسال(سال تحصیلی  8دوره دکتراي تخصصی پیوسته غیر بورسیه حداکثر 

 .گرددها اضافه مییید معاون دانشجویی دانشگاه ذیربط یک نیمسال به مدت وامتأدر موارد استثنایی با تصویب و  - 1 تبصره
 9از وام استفاده ننماید، مدت مذکور جزء دوره مندرج در ماده  اي از تحصیلچنانچه دانشجو به هر نحوي در دوره - 2 تبصره

 .تواند استفاده نمایدمحسوب خواهد شد و از باقیمانده مدت دوره می
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 انواع و میزان وام: فصل سوم
 

 وام تحصیلی -01ماده
ماه در سال از شروع  10ت مده سسه آموزش عالی حداکثر بمؤدانشجویان هر دانشگاه یا %  60 وام تحصیلی حداکثر به - الف

 :سال تحصیلی به میزان زیر تعلق خواهد گرفت
مدت دو ماه عالوه بـر مـدت   ه توانند بنمایند میواحد درسی اختیار می 6دانشجویانی که در نیمسال تابستان حداقل  -تبصره

 .مند گردند، از وام تحصیلی بهره» الف « معین در بند
 .ریال 500.000اکثر دانشجویان مجرد ماهیانه حد - ب
 .ریال 700.000هل مرد که همسرشان دانشجو یا شاغل نباشد ماهیانه حداکثر متأدانشجویان  - ج
هل، به هریک از زوجین جداگانـه وام  تأباشند، در صورت عدم دریافت حق  ه همسرشان دانشجوکمرد  هلمتأدانشجویان  - د

 .ریال 500.000تحصیلی مجردي، ماهیانه حداکثر 
 . ریال 500.000هل زن ماهیانه حداکثر متأدانشجویان  - ه
  .)حداکثر سه فرزند(ریال   200.000هل مرد ماهیانه به ازاي هر فرزند متأدانشجویان  - و
ها در صورت درخواست، حداکثر تا سه برابـر بـا تشـخیص ریاسـت     وام تحصیلی براي دانشجویان ممتاز و نمونه دانشگاه  - ز

 .     باشدویان قابل افزایش میصندوق رفاه دانشج
دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، از کارافتادگی همسر یا متارکه، فرزندانشان را تحت تکفل دارنـد بـا ارائـه     - تبصره

 . مند گردنداسناد و مدارك قانونی می توانند از حق اوالد نیز بهره
 

 وام مسکن -11ماده 
هـاي دانشـجویی سـکونت    نشجویان که در محل سکونت خانواده نبوده و یـا در خوابگـاه  دا% 50 وام مسکن به حداکثر - الف

 .شودماه در سال پرداخت می 12نامه معتبر ارائه نمایند به میزان زیر براي مدت نداشته باشند و اجاره
 .شودکسر می هکل دانشجویان هر دانشگا% 50مند از خوابگاه دانشجویی از سهمیه تعداد دانشجویان بهره -تبصره

  .ریال 500.000دانشجویان مجرد ماهیانه حداکثر  -ب 
 ماهیانههل مرد که همسرشان دانشجو یا شاغل نباشد متأیان دانشجو -ج 

                
 )ریال (  وام مسکنمبلغ   شهر
 1.500.000 تهران

 
 1.200.000 پنج شهر بزرگ

 
 1.000.000 سایر شهرها

 شیراز و مشهد -تبریز -اهواز -اصفهان: پنج شهر بزرگ عبارتند از: تذکر                                         
هریـک از زوجـین جداگانـه وام     هل، بهتأهل مرد که همسرشان دانشجو باشد درصورت عدم دریافت حق متأدانشجویان  -د 

 .شودمسکن مجردي پرداخت می
ننـد از وام مسـکن   اتوکننـد مـی  هاي دیگري زندگی مـی ز همسر در شهرستانهل که دور امتأخواهران دانشجوي  -1 تبصره

 .دانشجویان مجرد استفاده نمایند
فرزندانشان را تحت تکفل دارند با ارائه  ،دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، از کارافتادگی همسر و یا متارکه -2 تبصره

 .مند گردندلی بهرههمتأن توانند از وام مسکاسناد و مدارك قانونی می
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 وام ازدواج و ضروري  -12ماده 
هل اختیار نمایند به پیشنهاد معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاهها و موسسات تأبه دانشجویانی که در حین تحصیل  -الف
 .گیردسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان وام ازدواج تعلق میمؤش عالی و موافقت رئیس دانشگاه، آموز

شـوند بـه پیشـنهاد معاونـت دانشـجویی و      دانشجویانی که در نتیجه رویدادها با مشکل مالی مواجـه مـی  % 5 حداکثربه  -ب 
سسه یا مقام مجاز از طرف ایشان وام ضروري تعلق مؤآموزش عالی و موافقت رئیس دانشگاه،  مؤسساتها و فرهنگی دانشگاه

 .گیردمی
 . گیردنیز وام ازدواج تعلق میبه دانشجویان بورسیه دوره دکتراي تخصصی  -ج
 .باشدریال می 2.000.000سقف وام ضروري براي هر رویداد در طول تحصیل یک نوبت حداکثر  -د

ریال و دکتراي تخصصی غیربورسیه  2.000.000کارشناسی ارشد  هاينامه دورهسقف وام ضروري براي تهیه پایان -1تبصره 
 . باشدریال می 3.000.000

ریـال و دکتـراي    2.000.000 هاي کارشناسی ارشدقف وام ضروري خرید کتاب تخصصی براي دانشجویان دورهس -2تبصره 
 . باشدریال می 3.000.000تخصصی 

  .باشدریال می 7.500.000سقف وام ازدواج براي هر یک از دانشجویان حداکثر   - ه
درخواست، حداکثر تا سه برابر با تشخیص ریاست صـندوق   ها در صورتوام ضروري به دانشجویان ممتاز و نمونه دانشگاه -و

  . باشدرفاه دانشجویان قابل افزایش می
 هلیمتأودیعه مسکن  -13ماده 

پرداخت ودیعه مسکن طبق جدول زیر، در مقابل  ،هل مقاطع مختلف تحصیلی فاقد خوابگاهمتأبه منظور کمک به دانشجویان 
باید در فرم مشخص شده بـه همـراه مـدارك    اطالعات این دسته از دانشجویان می. فتنامه رسمی تعلق خواهد گرارائه اجاره

بایـد در  هاي دانشجو محسوب گردیده و میمیزان این وام جزء بدهی. مورد نیاز از طریق سیستم جامع به صندوق ارسال گردد
 . دیه گرددتأپایان تحصیل در همان مقطع، بطور یکجا به صندوق رفاه 

 
 )ریال ( مبلغ ودیعه  مقطع شهر
 33.000.000 کاردانی و کارشناسی تهران
 50.000.000 تحصیالت تکمیلی تهران

 
 25.000.000 کاردانی و کارشناسی پنج شهر بزرگ
 40.000.000 تحصیالت تکمیلی پنج شهر بزرگ

 
 20.000.000 کاردانی و کارشناسی سایر شهرها
 30.000.000 تحصیالت تکمیلی سایر شهرها

 شیراز و مشهد  -تبریز -اهواز -اصفهان: پنج شهر بزرگ عبارتند از: تذکر                                
 ودیعه مسکن مجردي -14ماده 

هـا و کاسـتن از تنگناهـاي موجـود     به منظور کاهش تقاضا براي خوابگاه و با توجه به کمبود شدید ظرفیت خوابگاهی دانشگاه
هـاي  ، حسب ضرورت و با تشخیص رئیس صندوق رفاه دانشـجویان بـه دانشـجویان مجـرد دانشـگاه     ناشی از کمبود خوابگاه

ها ملزم دانشگاه. متقاضی به شرح ذیل ودیعه مسکن پرداخت خواهد شد و پس از پرداخت به حساب دانشگاه واریز خواهد شد
التحصـیل بـه حسـاب صـندوق رفـاه      نام دانشجوي فـارغ    پایان تحصیل دانشجو، وجه ودیعه مسکن را به هستند در

  .دانشجویان واریز نمایند
 :باشدمبالغ ودیعه مسکن براي دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی به شرح ذیل می

 



 

 11

 )ریال ( حداکثر مبلغ ودیعه   شهر
 20.000.000 تهران

 
 15.000.000 پنج شهر بزرگ

 
 10.000.000 سایر شهرها

 وام بیمه دانشجویی  -51ماده 
توانند در مدت تحصیل از بیمه درمانی مانند مقررات مربوط به کارکنـان دولـت اسـتفاده    لیه دانشجویان در صورت تمایل میک

وام ضـروري محسـوب و بـه میـزان بـدهی       بـه عنـوان  از دانشجویان واجد شرایط % 20نصف حق بیمه براي حداکثر . نمایند
 . دانشجویان افزوده خواهد شد

 
  ي دانشجویان مبتکروام ضرور -61ماده 

هاي علمی و صنعتی ایران، دبیرخانه جشنواره یید سازمان پژوهشتأبه دانشجویان مبتکر که حائز شرایط دریافت وام شده و به 
 . شودریال وام پرداخت می 10.000.000مبلغ  خوارزمی و جشنواره جوان خوارزمی یا معاونت پژوهشی دانشگاه رسیده حداکثر

 
 الت رفاهی دانشجویان قهرمان ورزشی تسهی -71ماده 

تربیـت بـدنی وزارت    یید اداره کل تربیت بدنی دانشگاه یـا اداره کـل  تأبه دانشجویان قهرمان ورزشی که نفرات اول تا سوم با 
 : شودشرح زیر پرداخت می هشوند وام ضروري بمتبوع، حائز شرایط شناخته می

 .دو برابر سقف مجاز وام ضروري مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته - الف
اي و دکتراي تخصصی، سه برابر سقف مجـاز وام  مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکتراي حرفه - ب

 . ضروري
 

 وام یا کمک هزینه مواد خاص  -81ماده 
نه و سایر موارد مشـابه کـه بـه تشـخیص     به دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات، مبتال به بیماریهاي خاص و پرهزی

 .باشدقابل پرداخت می ریال وام یا کمک هزینه 20.000.000وي باشد حداکثر تا سقف  ییدتأرئیس صندوق رفاه و 
 

 ...پرداخت وام به دانشجویان خسارت دیده در حوادث غیر مترقبه نظیر زلزله، سیل و  -91ماده 
سسات آموزش عالی شاغل به تحصیل بوده با یکی از شرایط ها و مؤانشگاهدر یکی از دبه دانشجویانی که هنگام وقوع حادثه  

 : شودزیر وام یا تسهیالت پرداخت می
 . شودیک نوبت وام ضروري سه تا پنج برابر سقف مجاز براي کلیه مقاطع تحصیلی پرداخت می -1
دارنـد حـداکثر سـقف ودیعـه مسـکن       اي در اختیـار هل کلیه مقاطع تحصیلی کـه مسـکن اجـاره   متأبه دانشجویان  -2

 . شودهاي تکمیلی پرداخت میدانشجویان دوره
 .باشدمهلت پرداخت تسهیالت حداکثر یک سال پس از وقوع حادثه می -3

 
 سایر مقررات : فصل چهارم

ام او هاي مربوط به درخواست وام درج نموده است، وچنانچه مشخص شود دانشجویی اطالعات خالف واقع در فرم -20ماده 
هـاي پیشـین بطـور یکجـا قبـل از فراغـت از       قطع و یا برحسب مورد عالوه بر آن، دانشجو موظف به بازپرداخت کلیه دریافت

 . خواهد بود) بر اساس فرم تعهد(تحصیل 
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بـه ضـوابط مربـوط، بـا     هاي مذکور با توجـه  ها و کمکها و نیازهاي دانشجویان به هریک از وامتشخیص اولویت -21ماده 
سسات آموزش عالی در اجراي این ضوابط مسئول بوده و صندوق رفاه ها و مؤآموزش عالی است و دانشگاه سسهانشگاه یا مؤد

 . نامه نظارت کامل خواهد داشتآییندانشجویان بر حسن اجراي این 
 . ابالغ خواهد شدها نامه حسب مورد، توسط صندوق تهیه و به دانشگاهآیینی این یهاي اجرادستور العمل -22ماده 
،  21/3/76، 25/2/74هـاي  تبصـره و یـک تـذکر در تـاریخ     15بنـد و   19ماده،  22فصل،  4نامه مشتمل بر آییناین 
امنـاء  ت هیأ به تصـویب و   2/6/87و  14/2/85،  30/3/84،  2/3/83،  25/4/82،  30/3/80،  26/5/79،  19/3/78

 . ابل اجراستق، بتصوی صندوق رفاه دانشجویان رسیده و از تاریخ


