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 هاي صندوق رفاه دانشجویاننامه نحوه استفاده از وامی آیینیدستورالعمل اجرا
 

   ها و مراکز آموزش عالی موظف به رعایت ایـن دسـتورالعمل  هاي صندوق رفاه دانشجویان، کلیه دانشگاهبه منظور پرداخت وام
و بـه مراکـز آمـوزش عـالی      »صـندوق «ه صندوق رفاه دانشـجویان،  در این دستورالعمل براي جلوگیري از تکرار، ب. باشندمی
 . شوداطالق می» سیستم جامع«و به سیستم جامع اتوماسیون اداري صندوق رفاه دانشجویان » مرکز«

سسات آمـوزش عـالی موظفنـد فـرم مشخصـات دانشـجویان متقاضـی وام و        مؤها و ویی دانشگاهجامور دانش -الف
 . را قبل از اولین درخواست وام دانشجویان در سیستم جامع ثبت نمایند) 1وست شماره پی(تسهیالت رفاهی صندوق 

را حداکثر در ترم دوم تحصیل براي وام تحصیلی ) 3پیوست شماره (نامه با ضامن معتبر دانشجو موظف است فرم تعهد :تبصره
 . یل نمایدهاي دیگر به امور دانشجویی تحوو بطور همزمان با ارائه فرم درخواست وام

 
 وام تحصیلی و مسکن  -ب
امور دانشـجویی در   یید مسئول تأرا پس از تکمیل نمودن توسط دانشجو و ) 2پیوست شماره (باید درخواست وام مرکز می -1

مـاه   2پرونده دانشجو نگهداري و اسامی دانشجویان واجد شرایط دریافت وام را با توجه به سقف اعتبار اعالم شده حداکثر تـا  
 . پس از شروع هر نیمسال از طریق سیستم جامع به صندوق ارسال نماید

 . حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه همان سال خواهد بود) ماه 2براي (مهلت ارسال اطالعات واجدین شرایط وام در تابستان 
تی که در شروع تحصیل وضعیت هاي دبیري یا ستاره دار به تحصیل اشتغال دارند، در صوردانشجویانی که در رشته :1تبصره 

تعهد آنها به وزارت آموزش و پرورش مشخص نشده باشد و از مزایاي حقوق متعهدین خدمت استفاده ننمایند، تا زمان روشـن  
 .مند شوندهاي صندوق بهرهتوانند از وامشدن وضعیتشان با وزارت آموزش و پرورش می

و دیرکرد عدم تخلیه به موقع خوابگاه بـراي دانشـجویان بورسـیه متعهـد      بازپرداخت بدهی به غیر از ودیعه مسکن: 2تبصره 
ریال باشد جزء بدهی محسـوب شـده و    450.000ها و مراکز آموزش عالی در صورتی که درآمد ماهیانه آنها تا دبیري دانشگاه

 . ه شکل نقدي بازپرداخت گرددباید بگردد و چنانچه باالتر از این مبلغ باشد میهمانند سایر دانشجویان عادي تقسیط می
 . باشدمی یید شده سال قبل، از بانک عاملتأپرداخت هر نوع وام منوط به ارسال فهرست اسامی  -تذکر

 . گیردپرداخت وام به دانشجویان انتقالی، جابجایی و مهمان توسط دانشگاه مقصد انجام می -2
     یش وام مراجعه ننموده و یا بـه دالیلـی واجـد شـرایط دریافـت وام      باید در مورد دانشجویانی که جهت دریافت فمرکز می -3

ها، واریز و اعالمیه بانکی را ارسال و اطالعات دانشجویان باشند وجوه مربوط را به حساب ذکر شده در نامه ارسال فهرستنمی
پذیر ید به جاي فرد انصرافی امکانضمناً جایگزین نمودن فرد جد. حذف شده را از طریق سیستم جامع به صندوق منتقل نماید

 . باشدنمی
در  منـدرج  هاي تحصیلی و مسکن طبق مقـررات توانند از وامبرند میکارمندان دولت که در مرخصی بدون حقوق بسر می -4

 . نامه استفاده نمایندآیین
 
 وام ضروري  -ج
مـاه پـس از وقـوع     6ی مواجه شده اند، حداکثر تـا  وام ضروري به دانشجویانی که در نتیجه رویدادهاي ذیل با مشکل مال -1

 .گیردرویداد تعلق می
 ... ) خشکسالی و  ،سیل ،زلزله( وقوع حوادث طبیعی  -1-1
 آتش سوزي  -1-2
 تصادف  -1-3
 فوت یکی از بستگان درجه یک  -1-4
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 بیماري  -1-5
 خرید عینک طبی  -1-6
 پیش پرداخت مسکن استیجاري  -1-7
 نامه تحصیلی نهزینه پایا -1-8
 هزینه خرید لوازم کمک آموزشی  -1-9

هاي صندوق وه استفاده از وامـنامه نحآیین )9(روري فقط در طول سنوات مجاز مندرج در ماده ـان وام ضـمتقاضی -1 تبصره
 . توانند درخواست وام نمایندرفاه دانشجویان می

نیمسـال بـه مـدت سـنوات      دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ذیربط یکیید معاون تأاستثنایی با تصویب و  موارددر  -2 تبصره
 . گرددها اضافه میمجاز تحصیل براي دریافت وام

 .باشدال آخر نصف حداقل واحدهاي مجاز میـسـی در نیمـی براي دانشجویان متقاضـل واحد درسـحداق -3 تبصره
است درخواست دانشجو توسط معاون دانشجویی و فرهنگی چنانچه مشکالتی غیر از موارد مذکور حادث شود الزم  -4 تبصره

 .یید گردد که پس از موافقت صندوق پرداخت خواهد شدتأمرکز در سیستم جامع 
     را تکمیـل نمـوده و بـه مسـئول     ) 4پیوست شماره (باید برگ درخواست مخصوص وام ضروري متقاضیان وام ضروري می -2

پیوسـت  (کز موظف است بعد از دریافت برگ مربوط، جـدول امتیازبنـدي وام ضـروري    مر. امور دانشجویی مرکز تحویل نماید
یید معاون دانشجویی و فرهنگی و تصویب رئیس مرکز یـا مقـام مجـاز از طـرف ایشـان در      تأرا تکمیل و پس از ) 1/4شماره 

 . پرونده دانشجو نگهداري و اطالعات آنان را از طریق سیستم جامع به صندوق ارسال نماید
 . میزان وام پرداختی به هیچ وجه بیش از مبلغ مورد تقاضاي دانشجو بر اساس مدارك و اسناد ارائه شده نخواهد بود -3
 . گرددبندي پرداخت میوام ضروري فقط بر اساس جدول امتیاز -4

حداکثر سـقف وام را   تواند براي دانشجویان واجد شرایطمعاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در شرایط خاص می -1 تبصره
 . درخواست نماید

 .  هاي مختلف از جدول امتیازبندي مستثنی خواهد بودنامه دورهموضوع پرداخت وام ضروري براي تهیه پایان - 2 تبصره
اند هاي جنگ داوطلبانه حضور داشتهماه در جبهه 30به باال و رزمندگانی که بیش از % 50درخواست وام جانبازان  - 3تبصره 

االثـران و آزادگـان، همسـر و فرزنـدان     و آزادگان بدون احتساب مدت اسارت، همسر و فرزندان شاهد، همسر و فرزندان جاوید
 . گردندمشمول امتیازبندي نمی% 70جانبازان 
اي جنـگ  هـ ماه در جبهه 6ماه و حداقل بیش از  30به باال و رزمندگانی که کمتر از% 10علولیت ـبه جانبازان با م - 4 تبصره

 . گیردتعلق می اند به ازاء هر درجه جانبازي و هر ماه حضور در جبهه یک امتیازداوطلبانه حضور داشته
 . گردندامتیاز برخوردار می 15خواهر و برادر شهید جزء خانواده شهید محسوب و از  - 5 تبصره

 . برگ مربوطه درج گردیده استدر پشت ) 1/4پیوست شماره (شرح مفاد جدول تعیین امتیاز وام ضروري  - 5
 
 وام ازدواج  - د
نمایند، حداکثر تا یک سال پس از تاریخ ثبت عقد ازدواج و فقط وام ازدواج به دانشجویانی که در حین تحصیل ازدواج می - 1

 .گیردبراي یک بار تعلق می
 شوند چنانچه تاریخ عقد آنان بیشتر از یکه میدر مقاطع باالتر پذیرفت) ماه 3حداکثر (فارغ التحصیالنی که بالفاصله  :تبصره

 . مند گردندتوانند از وام ازدواج صندوق بهرهسال نگذشته باشد می
را تکمیل نموده و بـه مسـئول امـور    ) 5پیوست شماره(باید برگ درخواست مخصوص وام ازدواج متقاضیان وام ازدواج می -2

پیوسـت شـماره   (بنـدي وام ازدواج  د از دریافت برگ مربوط، جدول امتیـاز مرکز موظف است بع. دانشجویی مرکز تحویل نماید
یید معاون دانشجویی و فرهنگی و تصویب رئیس مرکز یا مقـام مجـاز از طـرف ایشـان در پرونـده      تأرا تکمیل و پس از ) 1/5

 . دانشجو نگهداري و اطالعات آنان را از طریق سیستم جامع به صندوق ارسال نماید
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 . باشدهاي مجاز میحد درسی براي دانشجویان متقاضی نیمسال آخر، نصف حداقل واحدحداقل وا -3
 . میزان وام پرداختی به هیچ وجه بیش از مبلغ مورد تقاضاي دانشجو نخواهد بود -4
 . گرددبندي پرداخت میوام ازدواج فقط بر اساس جدول امتیاز - 5

تواند براي دانشجویان واجد شرایط حداکثر سـقف وام را  شرایط خاص می معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در -1 تبصره
 .درخواست نماید

اند هاي جنگ داوطلبانه حضور داشتهماه در جبهه 30به باال و رزمندگانی که بیش از % 50درخواست وام جانبازان  - 2 تبصره
زندان جاویداالثران و آزادگان و همسر و فرزنـدان  و آزادگان بدون احتساب مدت اسارت، همسر و فرزندان شاهد و همسر و فر

 . گرددمشمول امتیازبندي نمی% 70جانبازان 
هـاي جنـگ   ماه در جبهه 6ماه و حداقل بیش از  30متر از ـبه باال و رزمندگانی که ک% 10به جانبازان با معلولیت  - 3تبصره

 . گیردتعلق می حضور در جبهه یک امتیازاند به ازاء هر درجه جانبازي و هرماه داوطلبانه حضور داشته
 .گردندامتیاز برخوردار می 15خواهر و برادر شهید جزء خانواده شهید محسوب و از  - 4تبصره

 
 هلی متأودیعه مسکن  -ه 
توانند از ودیعه مسکن در طول هر مقطـع تحصـیلی یـک    اي در اختیار دارند، میهل که مسکن اجارهمتأکلیه دانشجویان  - 1

 . نوبت استفاده نمایند
 . نامه نخواهد بودوجه مبلغ پرداختی بیش از مبلغ پیش پرداخت مندرج در اجاره -1 تبصره
 . مند گرددتواند از ودیعه مسکن بهرهدر صورتی که زوجین دانشجو باشند، فقط یکی از آن دو می - 2 تبصره

را تکمیل نمـوده، بـه همـراه    ) 6پیوست شماره (ه مسکن باید برگ درخواست مخصوص ودیعمتقاضیان ودیعه مسکن می - 2
مرکز موظف است بعد از دریافت بـرگ مربـوط، آن را بـه    . مدارك مورد نیاز به مسئول امور دانشجویی دانشگاه تحویل نمایند

اطالعات را از یید معاون دانشجویی و تصویب رئیس مرکز یا مقام مجاز از طرف ایشان رسانده و در پرونده آنان نگهداري و تأ
 . طریق سیستم جامع به صندوق ارسال نماید

ماه پس از فراغت از تحصیل و درصـورت   3اند الزم است حداکثر دانشجویانی که از ودیعه مسکن استفاده نموده - 3
ان ها، قبل از صدور دفترچه اقساط، ودیعه مسکن دریافتی را به حساب  صندوق رفاه دانشـجوی مندي از سایر وامبهره

 . واریز و فیش آن را جهت صدور دفترچه اقساط به امور دانشجویی دانشگاه ارائه نمایند
 . شودشدگان نیز میاعاده ودیعه مسکن به صندوق شامل جانبازان، شهداء ازکارافتادگان و فوت -تبصره

التحصیل به صـندوق   بدهی فارغ را به همراه نامه اعالم میزان 3امور دانشجویی مرکز موظف است فیش مذکور در ماده  - 4
 . ارسال و پس از اعالم وصول از سوي صندوق، دفترچه اقساط وي را صادر و تحویل نماید

 
 وام بیمه دانشجویی - ز
دفترچه بیمه خدمات درمانی یا دفترچـه  از دانشجویان شاغل به تحصیل که داراي % 20بیمه دانشجویی به حداکثر  وام - 1

 . گیردتعلق می ،ی نباشندمین اجتماعتأسازمان 
ت محترم أهی 5/7/74مورخ  ه/1546ت/8831توجه به مصوبه شماره مرکز موظف است نصف حق بیمه دانشجویان را با  - 2

وزیران، توسط دانشگاه به حساب تعیین شده از طرف سازمان بیمه خدمات درمـانی پرداخـت و فـیش آن را بـه همـراه نامـه       
 . قد شده بین موسسه آموزش عالی و اداره کل بیمه خدمات درمانی به صندوق ارسال نمایدپوششی و تصویر قرارداد منع

مرکز موظف است اسامی دانشجویان واجد شرایط بیمه خدمات درمانی را در اسرع وقت از طریق سیستم جامع به صندوق  - 3
 . ارسال نماید
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دانشجویان واجد شرایط بـر اسـاس فهرسـت ارسـالی از     حق بیمه مابقی صندوق در هر سال تحصیلی نسبت به پرداخت  - 4
مرکز، قرارداد منعقده بین مرکز و سازمان بیمه خدمات درمانی و فیش پرداخت نصف حق بیمه دانشجویان بـه سـازمان بیمـه    

 .خدمات درمانی اقدام خواهد نمود
 . باشندیط استفاده از این مزایا مید شراـنیز واج) ه فرزندـر سهمسر و حداکث(ویانـجـشـافراد تحت تکفل دان -تبصره

افتادگی همسر یا متارکه، فرزندانشان را تحت تکفل دارند با ارائه اسناد و دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، از کار - 5
 . مند گردندتوانند از وام بیمه بابت فرزندانشان بهرهمدارك قانونی می

بایـد طبـق   گردد که میهاي دانشجو اضافه میز سوي صندوق به مجموعه بدهیبدیهی است میزان حق بیمه پرداختی ا - 6
 . مقررات پس از قطع یا فراغت از تحصیل پرداخت نماید

 
 ضوابط عمومی  - ح
 . گرددها همه ساله از طرف صندوق تعیین و به مراکز ابالغ میاعتبار وام -1
 . د را تا پایان تحصیل دانشجویان در پرونده آنان نگهداري نمایددانشگاه موظف است برگ درخواست وام و مدارك مستن - 2
انـد از دریافـت وام در   منـد شـده  دانشجوي ترم آخر از وام بهره به عنواننصاب  دانشجویانی که با تعداد واحد کمتر از حد - 3

 . باشندمی محروم نیمسال بعد
 . گرددجزء دوره تحصیلی دانشجو محاسبه نمی ،نشگاهیید شده توسط اداره آموزش داتأصیلی مجاز ـصی تحـمرخ - 4
بایـد در اطالعـات   مـی ) انتقالی، مهمان، پذیرفته شده مقطع باالتر، اخراجـی و انصـرافی  (تغییر وضعیت تحصیلی دانشجو  - 5

 . فردي دانشجو در سیستم جامع ثبت گردد
از تحصیل موقت، دفترچه اقسـاط دانـش آموختگـان    یید فراغت تأرکز موظف است قبل از صدور هر گونه گواهی و یا ـم - 6

به آنان تحویل و اطالعـات مربـوط را از طریـق سیسـتم جـامع بـه        )11پیوست شماره (بدهکار را صادر و در ازاي اخذ رسید 
. ایدهاي دریافتی اقدام نمباشد در مورد صدور گواهی موقت تحصیل با ذکر میزان وامصندوق ارسال نماید، پس از آن مجاز می

هاي صادره در مورد فراغت از تحصیل دانشـجویان بـدهکار را بـه صـندوق     باید رونوشتی از کلیه گواهیدر هر حال مرکز می
 . ارسال کند

 
اعالم وضعیت میزان بدهی و مشخصات تحصیلی مقاطع قبلی متقاضیان صدور دفترچه اقسـاط بـه عهـده دانشـگاه      -تبصره

 . باشدآخرین مقطع تحصیلی می
 

واریز کل بدهی به صورت یکجا و یـا اخـذ   (آموختگان بدهکار براي تعیین تکلیف بدهی خود در صورت عدم مراجعه دانش -7
شـیوه اجرایـی نحـوه بازپرداخـت تسـهیالت       4بندهاي الف و ب ماده (پس از سپري شدن مدت زمان قانونی ) دفترچه اقساط

 . یزان بدهی آنان را براي پیگیري حقوقی به صندوق ارسال نمایدباید سوابق مکاتبات، تعهد محضري و ممرکز می) رفاهی
 

هـاي تحصـیلی و مسـکن، هـر گونـه تغییـر در وضـعیت        باید در هنگام ارسال اطالعات مربوط بـه پرداخـت وام  مرکز می -8
 . باشد را به صندوق اعالم نمایددانشجویان که در تداوم پرداخت وام موثر می

 
رتی که دانشجویی جهت دریافت فیش وام مراجعه ننموده و یا به دالیلی واجـد شـرایط دریافـت    مرکز موظف است در صو -9

ها واریز و اطالعات برگشت وام را از طریق سیستم جامع وام نباشد وجوه مربوط را به حساب ذکر شده در نامه ارسال فهرست
 . یید شده توسط بانک به صندوق ارسال نمایدتأست و اعالمیه بانکی را به همراه فهرست اسامی دانشجویان حذف شده و فهر
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تذکر به تصـویب رئـیس صـندوق رفـاه دانشـجویان       1تبصره و  22بند،  9ماده،  33بخش  8این دستورالعمل که در 
باشد، لغـو  هاي قبلی که مغایر با این دستورالعمل میقابل اجرا بوده و کلیه دستورالعمل 1/7/87رسیده است، از تاریخ 

 .  رددگمی


