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 نامه تسهیالت رفاهی دانشجویان قهرمان ورزشی آیین
 

 :مقدمه
نی براي جامعه دانشگاهی کشور، ییب دانشجویان قهرمان ورزشکار در راستاي افتخار آفرغبه منظور ارتقاء انگیزه، تشویق و تر

 .شودنامه تدوین و به مورد اجراء گذاشته میینامور رفاهی و معیشتی آنان این آی المللی و نیز کمک بهدر سطح ملی و بین
 
اداره کل تربیت بـدنی وزارت   6/11/82مورخ  753/44ي شرایط زیر با استناد به نامه شماره ادانشجویان دار -1ادهم

 :شوندمتبوع، دانشجوي قهرمان ورزشی شناخته می
 

 .هاي کشورالمپیادهاي ورزشی دانشگاه) تیمی و انفرادي(اول تا سوم  نفرات -الف
 .هاي کشورمسابقات قهرمانی دانشگاه) تیمی و انفرادي(نفرات اول تا سوم  -ب
 .المللی و جهانی دانشجوییمسابقات بین) تیمی و انفرادي(نفرات اول تا سوم  -ج
 .هاي ملی کشوردانشجویان عضو تیم -د

 . بار حائز مقام گردیده باشند 2بایست حداقل می) ب(ویان موضوع بند دانشج -تبصره
 

 یط عمومیاشر -2ماده 
داخـل  در هاي صندوق رفـاه دانشـجویان   نامه نحوه استفاده از وامآیینده کنندگان از تسهیالت رفاهی مطابق فصل اول ااستف

 .باشد کشور می
 

 شرایط آموزشی -3ماده 
 .شجوي تمام وقت باشدبه لحاظ آموزشی، دان -3-1
 .توانند درخواست وام نماینددانشجویان قهرمان ورزشی بعد از یک نیمسال تحصیلی می - 3-2
 .ائه درخواست وام ضروري استردر زمان ا 14داشتن معدل  -3-3

 .باشدمی 15شرط معدل براي دورة دکتراي تخصصی  -تبصره
یـد اداره کـل تربیـت    یتأمنوط به  »ج«و  »ب«،»فلا«شرایط بندهاي  ن ورزشی حائزپرداخت وام به دانشجویان قهرما -3-4

 .باشدسازمان تربیت بدنی امکان پذیر می یدیتأبا  »د«بدنی وزارت متبوع و دانشجویان حائز بند 
 

 نوع ونحوه پرداخت تسهیالت رفاهی ،مبلغ -4ماده 
 

 وام ضروري -الف 
ه، دو برابر و مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد ناپیوسته، کارشناسی ارشد وام ضروري به مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوست

 .شوداي، دکتراي تخصصی ناپیوسته و دکتراي تخصصی پیوسته، سه برابر سقف مجاز پرداخت میپیوسته، دکتراي حرفه
ین نامـه نحـوه   یـ یـی آ دستورالعمل اجرا »ج«موارد پرداخت وام ضروري همانند موارد مطرح شده در ماده یک بخش  -تبصره

 .باشدهاي صندوق رفاه دانشجویان میاستفاده از وام
 

 مدارك مورد نیاز  -ب
 . نامه پوششی که به امضاء معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ارسال شده باشد -1
 . ییدیه مربوط به دانشجوي قهرمان ورزشی منضم به احکام ورزشی مربوطهتأ -2
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 .ماندید در دانشگاه باقی مییتأدرج در بند فوق، پس از بررسی و یه منییدتأو فرم درخواست وام  -تبصره
 .باید جدا از سایر دانشجویان و از طریق سیستم جامع به صندوق ارسال شوداطالعات دانشجویان متقاضی می -3
نظـر گرفتـه و امتیـاز لحـاظ      اولویت اسکان خوابگاه در) 1(تواند بر اساس درخواست دانشجویان موضوع ماده دانشگاه می -4

 .نماید
 

 شرایط باز پرداخت -5ماده 
نامه بازپرداخت بدهی ینبرابر مدت تصویب شده در آی 2رزشی مدت بازپرداخت تسهیالت دریافتی دانشجویان قهرمان و -الف

 .باشددانشجویان می
اند و یـا  بل از شروع به تحصیل انجام دادهآموختگانی که خدمت نظام وظیفه خود را قتاریخ شروع بازپرداخت بدهی دانش -ب

  وظیفـه  آموختگانی که مشـمول انجـام خـدمت   سال و دانش شوند یکعاف شده یا میمبه نوعی از انجام خدمت نظام وظیفه 
 .باشدسال پس از فراغت از تحصیل می 3باشند می
 .باشدنامه به بعد امکان پذیر میینیاین آ خ تصویبیآموختگان از تارمندي از تسهیالت این ماده براي دانشبهره -ج
 

ندوق رفاه دانشجویان ء صت امناأبه تصویب هی 2/3/83تنظیم و در تاریخ  تبصره 4بند و  16ماده،  5 ین نامه دراین آی
 .رسیده است


