دستورالعمل نحوه بازپرداخت تسهيالت اعطايي صندوق رفاه دانشجويان
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
ماده -1تعاريف :معاني اصطالحات به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير ميباشد:
 هيأت امنا :هيأت امناي صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي وزارت :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي صندوق :صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي دانشگاه :دانشگاههاي علوم پزشكي و مؤسسات آموزش عالي دانشآموختگان :دانشآموختگان علوم پزشكي آييننامههه :آييننامههه نهههوه اسههتزاده از تسهههيالت صههندوق رفههاه دانشههجويان وزارت بهداشههت ،درمههان وآموزش پزشكي
 وجه التزام :مبلغ جريمه ناشي از عدم اجراي تعهد و يا ناشي از تأخير در اجراي تعهد -نرخ كارمزد و جريمه تأخير و تأديه :حداقل نرخ سيستم بانكي كشور مصوب وام قرضالهسنه

ماده -2امور دانشجويي دانشگاه ملزم به تكميل فرمهاي اعالم بدهي بهراي همهه دانشآموختگهانااعم
از بدهكار و يا غيره) و ارسال فرمهاي مذكور به صندوق و صدور اوراق بازپرداخت و تهويهل آنهان
به دانشآموختگان بدهكار ميباشد.
تبصرها )1فرمهاي اعالم بدهههي موضهههوع ماده فوق ميبايست بعد از تكميهل تمامهههي منهدرجات آن بها
امضاي معاون و يا مدير اموردانشجويي دانشگاه به صندوق ارسالگردد.

تبصرها )2تعداد و مبلغ اقساط بهرهمندان از مزاياي صندوق توسط صندوق تعيين خواهدشد.

ماده -3مبالغي از وام دريافتي كه به علت انصراف دانشجو از دريافت آنها و يا به ههر علتهي قبهل از زمهان
فراغهت از تهصههيل مستردگرديدهاسههت و همينههين وديعهمسههكن دريههافتي كههه عين هاا در هنگههام
فراغههت از تهصههيل مستردميگههههردد ،ميبايسههت در قسههمتهاي مربههوط در فرمهههاي اعههالم
بدهههي تكميل و اصل تأييديهههاي بانكهههي مربوط به ضميمهه فرمهاي اعالم بدهي به صندوق
ارسالگردد.
تبصرها )1در مورد بازپرداخت وديعهمسكن دريافتي ميبايست طبق شرايط اعهالم شهده توسهط صهندوق
اقدام شده و اطالعات مربوط در فرمهاي اعالم بدهي تكميلگردد.

ماده  -4سند تعهد مهضهري شهمارها )1ميبايسهت قبهل از اعطهاي تسههيالت صهندوق توسهط دانشهجو
تنظهيم و در پرونهده دانشهجو نگههداري و اطالعهات مربهوط شهامل شهماره و تهاري

نبهت سههند و

شماره و مهل دفترخانه در فرمهاي اعالم بدهي ارسالي تكميلگردد.
تبصرها )1به استناد مادها )5آييننامه نهوه استزاده از تسهيالت صندوق مبنيبر لزوم تنظيم سند تعهد
مهضري با ضامن معتبر قبل از اعطاي هرگونه تسهيالت چنانيه هريه

از بهرهمنهدان مشهمول

ماده فوق و يا ساير دانشجويان به علت عدم تنظيم سهند مهذكور از بازپرداخهت بهدهي خهويش
استنكاف ورزند ،مسئوليت تأديهه كامل بدهيهاي آنان برعههده دانشگاه مربوط ميباشد.

ماده  -5دانشهجويان اخراجهي ،انصهرافي و تهرص تهصهيل ملهزم بهه بازپرداخهت كامهل و يكجهاي كهل مبهالغ
دريافتي از صهندوق ميباشهند و دانشهگاه ميبايسهت اصهل تأييديهه بهانكي مربهوط را ضهميمه
فرمهاي اعالم بدهي به صندوق ارسالنمايد.

تبصرها )1آن دسته از مشمولين ماده فوق كهه قهادر بهه بازپرداخهت يكجهاي مبهالغ دريهافتي نميباشهند،
مي توانند در صورت اعالم دانشگاه مربوط و تأييهد صهندوق و بهه شهرط سهتردن تضهمين كهافي،
بدهيهاي خويش را بصورت تقسيط و طبق نظر صندوق بازپرداخت نمايند.

مههاده  -6درمههورد دانشههجويان انتقههالي و جابجههايي ،دانشههگاه مبههد ميبايسههت ميههزان بههدهي آنههان را در
فرم هاي اعالم بدهي تكميل و به دانشگاه مقصد و صندوق اعالم نمايد و دانشهگاه مقصهد نيهز
ميبايسههت بههه اسههتناد بههدهي اعههالم شههده توسههط دانشههگاه مبههد نسههبت بههه صههدور اوراق
بازپرداخت در هنگام فارغالتهصيلي اقدام و تصوير فرم اعالم بدهي دانشگاه مبهد را بهه همهراه
فرم اعالم بدهي صادره خويش به صندوق ارسالنمايد.

تبصرها )1بديهي است ،دانشجويان انتقالي و جابجايي در هنگام انتقال و يا جابجايي ملزم به تأديه كامل
تسهيالت دريافتهي قبل از انتقال و يا جابجايي نميباشند و اعالم بدهي طبهق مهاده فهوق بهه
دانشگاه مقصد و صندوق الزامي است.

تبصرها )2درصورت استزاده دانشجويان ميهمان از خوابگاهههاي دانشهجويي ،امهور دانشهجويي دانشهگاه
ميبايست بعد از دريافت كامل هزينه اجارهبهاي خوابگاه و واريز آن به حساب  45533523بان
تجارت شعبه دولتياكد )455ابا كد شناسايي) به نام صهندوق ،نسهبت بهه صهدور فهرم اعهالم
بدهي براي آنان و ارسال آن به همراه اصل فيش واريزي به صنههدوق اقدام نمايهد.

ماده  -3تمامي دانشآموختگان بدهكار حداكثر  6ماه بعد از فراغت از تهصيل ملهزم بهه بازپرداخهت فهردي
بدههيهاي خويش طبق اوراق بازپرداخت و در سررسيد تعيين شده آنها ميباشند.

تبصرها )1مشمولين خدمت وظيزه و پيامآوران بهداشهت مهي توانندباارايهه وارسهال گهواهي معتبرشهروع
خدمت وظيزه وياپيام آوري بازپرداخت بدهي هاي خويش رابه حداكثر6ماه بعدازاتمام سهربازي
وياپيام آوري موكول نمايند.

تبصرها )2دانشآموختگان شاهد ميتوانتهد بهدهيهاي خهود را ي سهال پها از فارغالتهصهيلي پرداخهت
نمايند.
تبصرها )3دانشآموختگاني كه از وام شهريه استزاده ميكنند ،موظف بهه بازپرداخهت اصهل و كهارمزد وام
دريافتي به شرح ذيل ميباشند:

نرخ كارمزد* تعداد ماههاي سال * بدهي

___________________________ = كارمزد وام
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(مدت تعويق) *نرخ جريمه*(ميزان قسط معوق)

_____________________________ = جريمه تاخير و تاديه (ميزان وجه التزام)
00511

تبصره( )4جانبازان مهترم انقالب اسهالمي نيهز موظهف بهه عهودت وام شههريه و كهارمزد وام و
جريمه تأخير ميباشند.
ماده  -8آن دسته از دانشآموختگاني كه بدهيهاي خويش را بعد از سررسيد تعيين شده در
اوراق بازپرداخت ،پرداخت نمايند ،مشمول جريمه ديركرد پرداخت خواهندشد.
ماده -9درصورت عههدم بازپرداخت بدههيها توسط دانشآموختگان ،كل بهدهي تبهديل بهه ديهن
حهال شهده و ضههمن تقاضهاي صهههدور اجراييهههه عليهههه متعهههههد و ضهامن حههداقل 1/5برابهر مبلههغ
دريافتي و هزينهههاي مربوط بصورت يكجا از متعههد و يا ضامن مربوط اخذ خواهدگرديد.
ماده -01همه مؤسسات دولتي ،خصوصي ،تعاوني و يا اشخاص حقيقي و يا حقهوقي كهه بهه
هر طريقااعم از استخدام رسمي ،آزمايشي ،پيماني و قراردادي و يها روزمهزد و )...از خهدمات
دانشآموختگان استزاده ميكنند ،ميبايسهت بها توجهه بهه دسهتورالعمل مهاده  13اساسهنامه
صندوق مصوب جلسه مورخ  34/11/11هيأت مهترم وزيران و طبق ضوابط تعيهين شهده توسهط

صندوق نسبت به معرفي دانشآموختگان مربوط قبل از به كار گيري ايشهان بهه صهندوق اقهدام
نمايند.

ماده -00آن دسته از دانشآموختگاني كه بالفاصله بعد از اتمام مقطع قبلي و يا بالفاصله بعهد
از اتمام خدمت وظيزههه و يا درحين بازپرداخت منظم بدهيهاي خويش طبق اوراق بازپرداخت،
در مقطع جديد پذيرفتهه ميشهوند ،ميتواننهد بها ستهههردن تضهمين كهافي برحسهص تشهخي
صندوق بهدهيهاي خهويش را بهه بعهد از اتمهام تهصهيل در مقطهع جديهد مؤكهول نماينهد .همهه
پذيرفته شدگان مقاطع دكتراي تخصصهي ) (p.h.Dو دسهتياري و بههره منهدان از تسههيالت وام
شهريه در كليه مقاطع ،مشمول اين تسهيالت نميگردند.
تبصره( )0دانشجوياني كه با استزاده از بورس تهصيلي قصد ادامه تهصيل در خارج از كشهور
در مقاطع باالتر را داشته باشند ،مي بايست باصهندوق رفهاه دانشهجويان تسهويه وكهل بهدهي
خويش راپرداخت نمايند.
ماده  -00امور آموزشي دانشگاهها ميتوانند طبق دستورالعمل تعيهين شهده توسهط صهندوق
نسبت به معرفي پذيرفتهشدگان مقاطع ناپيوسهته بهه مههذ پهذيرش اقهدام نمهوده و از اعهالم
فراغت از تهصيل اين دسته از دانشجويان تا اخذ تسويه حساب از صندوق خودداري نمايند.
ماااده  -00مؤسسههاتي كههه اقههدام بههه صههدور پروانههه كههار ،مجههوز تأسههيا مطههص ،آزمايشههگاه،
داروخانه ،كليني  ،مسئوليت فني ،فروشگاه ،كارگاه و غيهره بهراي دانشآموختگهان مينماينهد،
موظزنههد ،طبههق دسههتورالعمل و ضههوابط تعيههين شههده توسههط صنههههدوق نسههبت بههه معرفههي
دانشآموختگان براي تعيين تكليف به صندوق اقدام نمايند.

ماده  -04دانشآموختگان مشمول مادها )13در صورتي كه بالفاصله بعد از اتمهام تهصهيل و يها
اتمام و يا حهين خهدمت سهربازي و يها هنگهام پرداخهت مهنظم بهدهيهاي خهويش طبهق اوراق
بازپرداخت اقدام به درخواست مجوزهاي يادشده مينمايند ،ميتواننهد طبهق اوراق بازپرداخهت
دريافتي نسبت به بازپرداخت بدهيهاي خويش اقدام نمايند.
ماده  -01دانشگاهها و مركز امور دانشجويي وزارت موظزند ،قبل از صدور هرگونه گواهينامهه
و يا تأييديههاي موقت تهصيلي براي دانشآموختگان به نهو مقتضهي از صهندوق بالمهانع بهودن
ارايه تأييد را استعالم نمايند.
ماده  -01سازمان نظام پزشكي ،دفتر مديريت منابع نيروي انساني ،اداره كل صهدور پروانههها
و سازمانها و مؤسسات وابسهته ميبايسهتي در اجهراي تبصهره  45قهانون بودجهه سهال  64و
دستورالعمل با صندوق همكاري نمايند.
ماااده  -01دانشههگاهها و مركههز امههور دانشههجويي وزارت موظزنههههد از تسههليم هرگونههه مههدرص
تهصيلي اعم از اصل دانشنامههه و يا ريزنمرات بهه همهه دانشآموختگهان اعهم از دانشآموختهه،
انصرافي ،ترص تهصيل ،اخراجي و ...به استثناي گواهينامه و تأييديه موقت تهصهيلي موضهوع
مادها )15قبل از اخذ مجوز از صندوق خودداري نمايند.
ماده  -08اقساط تسهيالت صندوق به شرح جداول ذيل ميباشد:
جدول -0تقسيط وامهاي صندوق
ميزان وام دريافتي
تا مبلغ 61/000/000لاير
باالتر از 61/000/000لاير

تعداد اقساط
هرقسط 050/000لاير
80قسط

جدول -0تقسيط وام شهريه

ميزان وام دريافتي +كارمزد
تا مبلغ 00/000/000لاير
باالتر از 00/000/000لاير
اين دستورالعمل مشتمل
رسيده و از تاري

مبلغ و تعداد اقساط
هرقسط  100/000لاير
ميزان وام +كارمزدتقسيم بر50
بر  11ماده و  12تبصههره در تاري  1315/54/25به تصويص هيأت امنها

تصويص الزماالجرا ميباشد/.م -91/5/2

