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ــاده   ــراي م ــين  32در اج ـــنام آي ــت وام ـ ــوه پرداخ ــاي دانشجوي ه نح ـــه ــوب ـ ــتي مص ــينو  بيس ــه نهم   جلس
  فــــ هـا موظ  دانشـگاه ، يـــــ هـا و تسـهيالت رفاه   رداخت يكسـان وام ــور پـــمنظ  و به 1392در مرداد ماه  ءت امنااهي
  د.ـباشن مي  به اجراي اين دستورالعمل 

  تسهيالت اعطاييتسهيالت اعطاييدستورالعمل اجرايي استفاده از دستورالعمل اجرايي استفاده از 
  13921392--9393صندوق رفاه دانشجويان در سال تحصيلي صندوق رفاه دانشجويان در سال تحصيلي 

 

  كليات -فصل اول
  باشد: اصطالحات به كار رفته در اين دستورالعمل به شرح زير ميتعاريف: ): 1( ماده

 صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ءت امناياه :ءت امنااهي.   
 :ن و آموزش پزشكيوزارت بهداشت، درما وزارت.  
  :صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيصندوق.  
 :هاي علوم پزشكي و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه دانشگاه.  
 :دانشجويان دوره روزانه شاغل به تحصيل در علوم پزشكي و پيراپزشكي دانشجويان.  
 :ها معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه معاونت.  
 افزار سيستم يكپارچه صندوق رفاه دانشجويان نرم افزار: نرم.  
 : خودگردان هاي هاي علوم پزشكي به استثناء خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه ع خوابگاهانوا خوابگاه.  

  دارابودن صـالحيت اخالقـي و رعايـت شـئون دانشـجويي،     اي صندوق به دانشجويان متقاضي، مشروط به ه وام): 2ماده (
نام در حداقل تعداد واحدهاي مـورد   و ثبت 1طبق پيوست شماره  اولويت نياز مالي، سپردن تعهد محضريدارابودن  

  لزوم طبق مقررات آموزشي(دانشجويان نيمسال آخر با حداقل نصف واحدهاي مورد لزوم) قابل پرداخت است.
  باشد. محضري ممنوع مي اعطاي هرگونه وام و تسهيالت(خوابگاه و غيره) قبل از اخذ سند تعهد ):3ماده (
اند، ولي پرداخت وام به آنان ممنـوع بـوده،    هاي اعطايي صندوق استفاده نموده دانشجوياني كه به هر دليل از وام  ):4ماده (

است، ادامه پرداخت وام بـه ايـن    مكلف هستند، مبالغ دريافتي را بصورت يكجا به صندوق بازپرداخت نمايند. بديهي
  باشد. هاي يادشده مي راز شرايط دريافت وام منوط به بازپرداخت كامل وامدانشجويان پس از اح

  .باشند مجاز به استفاده از ساير تسهيالت نمي ،كه از تسهيالت وام شهريه استفاده مي نمايند دانشجوياني ):5ماده (
  اهدبود.قابل پرداخت خو و معتبر ،هاي وام با امضاي رييس دانشگاه يا معاونت درخواست ):6ماده (

 طبـق  نسـبت بـه ارسـال نمونـه امضـا      ،در صورت معرفي معاونت يا مديريت امور دانشجويــي جديـــد  -تبصره
  گردد.  اقدام  2پيوست شماره 
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. هرگونه وام به دانشجويان مقاطع ناپيوسته منوط بـه تعيـين تكليـف بـدهي مقـاطع قبلـي آنـان اسـت        پرداخت   ):7ماده (
 ودنـــ خصوص ترتيبي اتخاذ نمايند تا قبـل از تنظـيم ليسـت متقاضـيان از بالمـانع ب     در اين  ها موظفند دانشگاه

ــد     ــل نماين ــان حاص ــي اطمين ــع فعل ــان در مقط ــيل آن ــه تحص ــجو در  .ادام ــده دانش ــيحات الزم در پرون  توض

  گردد. افزار صندوق ثبت نرم 
 نيز بايـــد دانشجويان ميهمان  .ع استــبالماني با رعايت ضوابط ــي و جابجايـپرداخت وام به دانشجويان انتقال  ):8ماده (

  طريق دانشگاه مقيم(اصلي) درخواست وام نمايند. از
  گردد. ( به استثناء وام بيمه و خريد كاال) % كارمزد كسر مي4تسهيالت به ميزان  همهاز ): 9ماده (
  مراتب ذيل در پرداخت تسهيالت رعايت گردد: ):10ماده (
 افزار صندوق   ت در نرمايجاد ليست تسهيال) 1-10

  صفر ثبت شود.    Ph.Dبراي دستياران تخصصي و واحد معدل و » 1تذكر
التحصيل، انتقالي، ميهمان، جابجايي،  حساب، بانك، فارغ كد ملي، شماره ،(تعهد محضري كنترل ستون خطاها »2تذكر

مغـايرت   ،ت فرزنـدان مشخصـا ضامن،  عدم رعايت سنوات، فاصله زماني، آدرس محل سكونت، وضعيت تأهل،
  )...و  ماه يا روز باتوجه به سربرگ سند

كـه در   هايي براي تكميل صحيح اطالعات در نظر گرفته شده است. نترلو آدرس، كدر منوي تعهد محضري » 3تذكر
  شود.  هايي به كاربر داده مي ها پيغام صورت عدم رعايت آن

سـند تعهـد محضـري نمونـه باشـد. تـا سـال بعـد بـه          متن چنانچه سند تعهد محضري اسكن شده مغاير با  »4تذكر 
  درخواست وام متقاضي رسيدگي نخواهد شد.

 ،     ، جداگانه ايجادگردد.{مثال وام ضروري(عادي، حج، دو برابر، سه برابـر)  وام ليست تسهيالت با توجه به نوع» 5تذكر
  }و وديعه مسكن (عادي، تكميلي) (وام تحصيلي سه برابر)

  
ــه ) 2-10 ــناد،  تهيـ ــراي اسـ ـــي بـ ـــه پوششــ ــه نامــ ــناد   بـ ــراه اسـ ــه همـ ــال آن بـ ــت و ارسـ ــاي معاونـ   امضـ

  موضــوع بند فــوق به صندوق
  .ارجاع الكترونيكي اسناد به كارتابل اموردانشجويان) 3-10
  در خريـد كـاال  وام نسـخه و   سـه در  (وام بيمـه . توسـط معاونـت  آن نسخه و تأييد  يكبرگ اسناد در سرچاپ ) 4-10

  )ارسال گردد. هنسخ دو 
سـند   صفحات و وام خريد كاال، چاپ و ارسال همه مسكن، بيمه دانشجويي هاي وديعه  درمورد ليست -1تبصره 

  باشد. ضروري مي
  گردد.  در نامه پوششي وام بيمه شناسه حساب بانكي(شبا) درج -2تبصره 
  باشد. ارسال اصل درخواست وديعه مسكن به همراه سند ضروري مي -3تبصره 
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 اداره رفـاه دانشـگاه نگهـداري شـود تـا     بايسـت در   ضروري به انضمام مدارك مي  درخواست وام فرم -4تبصره 
 گردد. درصورت نياز براي بررسي به صندوق ارسال

درصورت درخواست وام ضــروري و تحصيلــي توسط دانشجويان ممتاز و نمونــه و مشمولين مـاده   -5تبصره 
  .گرددست اصل مدارك به همراه اسناد به صندوق ارسال باي مي ،دستورالعمل 25و24

  
  بايست هم زمان با ارسال پستي مدارك درخواستي باشد. الكترونيكي اسناد مي ارجاع» تذكر

 
درصورت عدم رعايت موارد فوق و ساير موارد منـدرج در ايـن دسـتورالعمل، اسـناد داراي اشـكال بـه صـورت        ) 5-10

  گردد. ازميالكترونيكي به ارجاع كننده ب
  

شـعبه  بانـك تجـارت    40073523بايد مبالغ بدهي خود را به شـماره حسـاب    مندان از تسهيالت صندوق  بهره): 11اده (م
بنام صنـــدوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت و با استفاده از فرم طراحـي شـــده توسـط ايـن      400نوآوران كد 

  ا از طريق شبكه شتاب واريز نمايند.باشد، ي افزار مي سازمان كه قابل چاپ توسط نرم
دانشجويان زن كه به علت شهادت، فوت، ازكارافتادگي همسر و يا متاركه، فرزند يا فرزندانشان را تحت تكفـل   ):12ماده (

و مـاده   28، مـاده  14، مـاده  13توانند از مزاياي مذكور در مفاد تبصره ماده  دارند، با ارايه اسناد و مدارك قانوني مي
  مندگردند. نيز بهره 40

 

  وام تحصيلي و مسكن -فصل دوم
  

  باشد. يم يالر 000/680انهـو دانشجويان متأهل ماهي ريال000/500ماهيانه دانشجويان مجرد تحصيلي  وام): 13ماده (
  گيـرد.  مـي  حـق اوالد تعلـق   ريـال  000/90به دانشجويان متأهـل مـرد ماهيانـه بـه ازاي هـر فرزنـد        -تبصـره

  
    باشد. مي  ريال 000/525انهــماهي متأهلان ـدانشجوي و ريال000/262ماهيانه وام مسكن دانشجويان مجرد ):14ماده (
ي ـــ هـاي دانشجوي  ه وده و يـا در خوابگـا  ـــي كه در محل سكونت خانواده نبــوام مسكن صرفاً به دانشجويان ):15ماده (

  بـا رعايـت سـاير ضـوابط     ،اراي كـد رهگيـري)  اجـاره نامـه رسـمي (د    ارايـه در صـورت  باشـند و    سكونت نداشـته 
  گردد.  مي  پرداخت 

بينــي قسمت شغل دانشجــو(با ذكر نوع و ميزان درآمـــد ماهيانـه)    د ضمن پيشـامور دانشجويي دانشگاه باي ):16ماده (
ــرم ــاير        در ف ــا س ــت آن ب ــجو و مطابق ــط دانش ــده توس ــل ش ــات تكمي ــحت اطالع ــام از ص ــت ن ــاي ثب   ه

  طمينان حاصل نمايد.اطالعات موجود ا 
  باشنـد. بار مجاز به ارسال ليست متمم وام تحصيلي و مسكن مي ها فقط براي يك  دانشگاه -تبصـره
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ــاده ( ــت وام): 17م ــند        پرداخ ــربرگ س ــال س ــاع و ارس ــاد، ارج ــه ايج ــوط ب ــال من ــكن در هرنيمس ــيلي و مس   تحص
 باشد. هزينه خوابگاه نيمسال گذشته مي 

ــاده ( ــتفاده   ):18م ــدت اس ــي        از وامم ــررات آموزش ــت مق ــا رعاي ــيل ب ــول تحص ــكن در ط ــيلي و مس ــاي تحص   ه
  باشد: شرح زير مي به  

  نيمسال تحصيلي 4حداكثر    ارشد ناپيوسته: ناپيوسته و كارشناسي كارشناسي، كارداني مقاطع -
  نيمسال تحصيلي 8حداكثر           كارشناسي پيوسته: مقطع -
 يمسال تحصيلين 14حداكثر           عمومي: اي دكتر مقطع -

  پرداخــت وام تحصــيلي و مســكن بــه دانشــجويان ســاير مقــاطع تحصــيلي كــه در مــاده فــوق بــه -1 تبصــره
  است. ممنوع  ، آنها اشاره نشده 

  باشد. پرداخت وام تحصيلي و مسكن به دانشجويان نيمسال اول ممنوع مي -2 تبصره
دوره  وننمايـد، مـدت مـذكور جـز     وام اسـتفاده  اي از تحصـيل از  چنانچه دانشجو به هر نحوي در دوره -3 تبصره

  نمايد. تواند استفاده محسوب خواهدشد و از باقيمانده مدت دوره مي 18مندرج در ماده 
  پرداخت وام تحصيلي و مسكن به دانشجويان دوره شبانه ممنوع است. -4 تبصره

  
كننـدگان   بورسـيه و يـا دريافـت    ،پايـدار  ،به دانشجويان داراي مشـاغل رسـمي   پرداخت وام تحصيلي و مسكن ):19ماده (

  ها بارعايت ضوابط مربوط بالمانع است. است. پرداخت ساير وام هزينه تحصيلي از محل ديگر ممنوع كمك
هـاي تحصـيلي و مسـكن را بـراي هـر نيمسـال        بايست، ليسـت دانشـجويان واجـد شـرايط وام     ها مي دانشگاه ):20ماده (

  31/4/93لغايــت  16/11/92و نيمســال دوم از تــاريخ  15/11/92لغايــت  1/7/92تحصيلي(نيمســال اول از تــاريخ 
ــرم   ــتان) در ن ــاه تابس ــناد را    و دو م ــربرگ اس ــاد و س ــندوق ايج ــزار ص ــكدر اف ــان  ي ــم زم ــاپ و ه ــخه چ   نس

  نمايند. شود)، ارجاع و ارسال (در تاريخي كه اعالم مي
  

 

  وام ضروري -فصل سوم
  

  پـس از يكسـال از    دـــ شون ي روبرومـي ـــ ه كـه بـا مشـكل مال   ـــ روزان  ان دورهـــ روري به دانشجويــوام ض): 21ماده (
  شروع تحصيل و يك نوبت در طول تحصيل به شرح ذيل پرداخت مي شود:

  

  ريال 500/562/1مبلغ              ناپيوسته كارشناسي، مقاطع كارداني     
 ريال 000/125/3مبلغ                ناپيوسته ارشد و كارشناسي پيوسته كارشناسي اطعمق  
  ريال 000/250/6مبلغ               ي عمومي ادكترمقطع  
 ي تخصصيادكترطع امق(Ph.D)   (دستياران)ريال 000/250/6مبلغ       و تخصص  
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  شود: به شرح ذيل پرداخت مي 90-91وام ضروري به دانشجويان دوره روزانه ورودي قبل از سال تحصيلي ): 22ماده (
 شود. پرداخت مي 21اده ، مطابق مدر صورت عدم استفاده 

  ــتفاده از وام ضــروري ــيدر صــورت اس ــاوت ســقف وام و وام  ، م ــه التف ــد ماب ــافتي را  توانن ــاي دري ــت ه ــا رعاي   ب
   باشد.) ريال قابل پرداخت نمي 000/500درخواست نمايند.(مانده كمتر از ماه  12فاصله 

 پرداخت وام ضروري به دانشجويان شبانه ممنوع است): 23ماده (

ــاده  ــر،    ):24(م ــرايط زي ــد ش ــجويان واج ــه دانش ــاده ( ب ــروري م ــر وام ض ــالوه ب ــه 21ع ــغ پاي ــر مبل ــا دو براب وام  )، ت
  گردد. ريال) وام پرداخت مي000/500/1ضروري(

 هاي كشور. نفرات اول تا سوم(تيمي و انفرادي) المپيادهاي ورزشي دانشگاه 

 هاي كشور. اهنفرات اول تا سوم(تيمي و انفرادي) المپيادهاي فرهنگي دانشگ 

 المللي و جهاني دانشجويي. نفرات اول تا سوم(تيمي و انفرادي) مسابقات ورزشي بين 

 هاي كشور. نفرات اول تا سوم مسابقات قرآني دانشگاه 

 المللي. نفرات اول تا سوم مسابقات قرآني بين 

 و كارورزي. نفرات اول تا سوم امتحانات جامع علوم پايه 

 هاي كشور نفرات اول تا سوم(تيمي،انفرادي) المپيادهاي پژوهشي دانشگاه.  

 ها مشغول بـه تحصـيل بـوده و خـود يـا       ديده در بالياي طبيعي(سيل، زلزله و...) كه در يكي از دانشگاه دانشجويان حادثه
 باشند. خانواده آنها در زلزله خسارت ديده

 دانشجويان حادثه ديده در سوانح و تصادفات. 

 هاي خاص و پرهزينه دانشجويان مبتال به بيماري. 

 
باشـند، يـك نوبـت وام ضـروري بـه ميـزان        كه عازم سـفر مفـرده حـج و عتبـات عاليـات مـي       دانشجوياني به: )25ماده (

  گردد. ريال براي همه مقاطع تحصيلي پرداخت مي 000/000/5
  فـوق   تسهيالتاز نوع  توانند از يك مي طفق در يك مقطع تحصيلي عاليات ج و عتباتمتقاضيان وام ح –تبصره 

  بهره مند گردند. 
  

  داگانه ايجاد، ارجاع و مدارك الزم به صندوق ارسال گردد.ج 25و24اسناد موضوع ماده » تذكر
  

ــاده ( ــاده  )26م ــاي م ــتفاده   25و24چنانچــه دانشــجويي از مزاي ــبالً در طــول تحصــيل اس ــوده، مجــدداً مشــمول  ق   نم
  د.  ردـگ تسهيالت فوق نمي 

بايست، ضمن رعايت ضوابط مندرج در فصل اول پس از تكميل برگ درخواست توسط دانشـجو   ها مي دانشگاه): 27ماده (
افزار صندوق ايجاد و سربرگ  ليست متقاضيان تسهيالت را در نرم ،3طبق پيوست شماره  ربط و تأييد واحدهاي ذي

  يند.هم زمان ارجاع و ارسال نما نسخه چاپ و يكاسناد را در 
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  وديعه مسكن -فصل چهارم
  

  هـاي  كـه در محـل سـكونت خـانواده نبـوده و يـا در خوابگـاه        دوره روزانهمسكن به دانشجويان متأهل  وديعه  ):28ماده (
بـار    د، فقط براي يكــنماين  هيارا -داراي كدرهگيري  –رسمي  هــنام د و اجارهــباشن هــدانشجويي سكونت نداشت

  گردد. مي  پرداخت يتحصيلهر مقطع در 
  اي بــه شــرط داشــتن ميــانگين معــــدل بــه دانشــجويان مقــاطع كاردانــــي، كارشناســي و دكتــراي حرفــه): 29مــاده (

 ،18و بـا رعايـت سـنوات مجـاز تحصـيلي در مـاده        بعد از گذشـت يـك نيمسـال از شـروع تحصـيل      12حداقل  
  گردد.  مي  مسكن پرداخت وديعه

ــاده (  ــتياران تخ  ):30م ــه دس ــي و ب ــي Ph.Dصص ــته   و كارشناس ــد ناپيوس ــيل  ارش ــروع تحص ــد از ش ــله بع   بالفاص
 ردد.ـگ مي  مسكن پرداخت وديعه 

و  ريـال  000/000/21و دكترا در شهر تهران حداكثر كارشناسي  ،مسكن براي دانشجويان مقاطع كارداني وديعه ):31ماده (
ــدرع      ــواز و بن ــيراز، اه ــفهان، ش ــز، اص ــهد، تبري ــهر بزرگ(مش ــش ش ــداكثر باس) در ش ــال 000/900/18ح    ري

ارشدناپيوســته،  تكميلي(كارشناســيطع امقــو بــراي دانشــجويان  ريــال 000/100/13در ســاير شــهرها حــداكثر و 
ـ  000/500/52و دستياران تخصصـــي) در شهــر تهران حداكثـــر   Ph.Dتخصصــي  دكتراي ال و در شـش  ري

 باشد. مي ريال 000/500/31 ساير شهرهادر ريال و 000/200/47 حداكثر بزرگ شهر

  .باشدنامه  پرداخت مندرج در اجاره از مبلغ پيش بيشنبايد وجه مبلغ پرداختي  -1تبصره 
  گيرد.     نمي مسكن تعلق وديعه  اند،  پرداخت ننمودهوجهي بها  پرداخت اجاره به دانشجوياني كه بابت پيش -2تبصره 
  گيرد. مي مسكن تعلق به يك نفر از آنان وديعه  درصورتي كه زوجين دانشجو باشند، -3تبصره 

  
  رد.ـگي نمي مسكن تعلق ، وديعهكنند ميبه دانشجوياني كه جدا از همسر زندگي  ):32ماده (
  گيرد. به دانشجويان ميهمان وديعه مسكن تعلق نمي ):33ماده(
  باشند. تي ميمسكن درياف نمايند، ملزم به استرداد وديعه دانشجوياني كه متاركه مي ):34ماده(

 كــه قابــل اي محــل تحصــيل بايســت،در شــهر محــل تحصــيل يــا شــهرهاي حاشــيه اي مــي منــزل اجــاره): 35مــاده(

  د.ـاشبتردد هستند،
التحصيل شده و مدت اجاره آنان پايان يافته و منزل  اند، چنانچه فارغ مسكن دريافت نموده دانشجوياني كه وديعه ):36ماده(

بانـك   40073523به حساب شماره  به صورت يكجاي را ــدريافت  هـد، بايد ميزان وديعــننماي اي را تخليه مي اجاره
گيـري در   بنام صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت واريزنمايند و مسـئوليت پـي   400شعبه نوآوران كد تجارت 

  باشد. اين زمينه برعهده دانشگاه مربوط مي
  گردد. ميالتحصيل نيز  جانبازان فارغ مسكن به صندوق، شامل وديعه برگشت -1تبصره
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بايسـت، درخصـوص دانشـجويان درحـال فراغـت از تحصـيل نسـبت بـه اخـذ مبلـغ            هـا مـي   دانشگاه -2تبصره
ي مربـوط بـه   ـــ حساب با دانشگاه و ارسـال اصـل رسـيد بانك    مسكن پرداختي قبل از انجام تسويه وديعه

  نمايند.  صندوق اقدام
انـد، چنانچـه متقاضـي دريافـت مـدارك       مسكن دريافـت نمـوده   اپيوسته كه وديعهدانشجويان مقاطع ن -3تبصره 

بـه حسـاب صـندوق     به صورت يكجـا مسكن دريافتي را  تحصيلي مقطع قبلي خود باشند، مكلفند وديعه
  واريزنمايند.

در  ه نامـه رسـمي  با توجـه بـه اجـار    مسكن گيرندگان وديعه ي تمديد اجاره ثبتبايست نسبت به  ها مي دانشگاه): 37ماده (
  نمايند.  اقدام افزار صندوق نرم

در منـوي تعهـد   اجـاره نامـه   ارسـال بـرگ درخواسـت و اسـكن صـفحه اول       مسـكن  پرداخـت وديعـه   بـراي ): 38ماده (
افزار صندوق ايجاد و كل  در نرم نيز ليست متقاضيان تسهيالتباشد.  محضري(انتخاب نوع: اجاره نامه) ضروري مي

 .گرددزمان ارجاع و ارسال  اپ و همنسخه چ يكليست در 

 

  وام بيمه -فصل پنجم
  

  مـدت اسـتفاده  بـا رعايـت ضـوابط و     ) ph.D(بـه اسـتثناي مقـاطع تخصصـي و     روزانه   به دانشجويان دوره ):39ماده (
  شود. مي هاي بيمه همگاني وام بيمه پرداخت نامه در چارچوب مقررات قانون و آيين و اين دستورالعمل 18در ماده  

  % سـهم 50نماينـد كـه    تواننـد از وام بيمـه صـندوق رفـاه اسـتفاده      دانشـجويان شـبانه درصـورتي مـي     -تبصـره
  كنند. پرداخت شخصاًدانشگاه را  

  
  نمايند.  استفاده )دانــر و فرزنــتوانند از وام بيمه بابت افراد تحت تكفل(همس ان متأهل مرد ميــدانشجوي): 40ماده (
  باشد. يال مير 000/143ازاي هر نفر در سال جاري   يك سال و مبلغ ماهيانه بهحداكثر اد بيمه مدت قرارد): 41ماده (
شبانـــه در   و دانشجويان واجد شرايط وام بيمـه دانشـجويي را بـه تفكيـك روزانـه      ليستبايست،  دانشگاه مي ):42ماده (

ك نسخه از اصل قرارداد منعقــده بـا اداره  انضمام ي افزار صندوق ايجاد و كل ليست را در سه نسخه چاپ و به  نرم
  استان به صندوق ارجاع و ارسال نمايند. سالمتكل بيمه 

  

 

  وام اعتبار خريد كاال -فصل ششم
  

هاي وسايل آموزشي و كمك آموزشي وام خريد كاال به شـاغلين بـه    به منظور كمك به تأمين بخشي از هزينه ):43ماده (
ريال و دانشجويان روزانـه شـاغل بـه تحصـيل     000/000/6حداكثر به مبلغ  ph.Dتحصيل در مقاطع تخصصي و 

ريال به صورت اعتبار خريــد از فروشگاه اينترنتي صندوق 000/500/2ساير مقاطع تحصيلــي حداكثــر به مبلــغ 
  گردد. مي  پرداخت
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  گردد(بااختصـاص  براي متقاضيان استفاده از تسـهيالت مـذكور بـه ميـزان مصـوب ايجـاد اعتبـارمي        -1تبصره 
بـراي خريـد اقـدام       http://eshop.srd.irآدرس بـه كد اعتباري) تا از فروشگاه اينترنتي صندوق  

  گردد. شود، مبلغ وام خريد كاال به صورت نقدي به حساب دانشجو واريزنمي مي يادآورنمايند. 
  گردد. مي ه صورت بخشنامه اعالمزمان و نحوه خريد كاال در سايت فروشگاه اينترنتي صندوق ثبت و ب -2تبصره 
و شـماره   (Email)متقاضيان دريافت وام خريد كاال بايــد داراي صـندوق پستـــي الكترونيكـــي     -3تبصره 

  آن را اعالم نمايند. و شماره بــوده و در هنگام تكميل درخواست وام، آدرس تلفن همراه
 

  باشد: تحصيل به شرح ذيل ميدفعات استفاده از وام خريد كاال در طول   ):44ماده (
 تخصصي و ، كارشناسي پيوسته، كارشناسي ارشد ناپيوسته ،مقاطع كارداني، كارشناسي ناپيوستهph.D    1 نوبت 

 نوبت 2                  دكتراي عمومي مقطع 

 
  

  .گردد مي با ارسال درخواست و تأييد تقاضا توسط صندوق، اعتبار ايجادشده جزو بدهي دانشجو محسوب ):45ماده (
هـا و باتوجـه بـه     نامـه اسـتفاده از وام   بايست، ضمن رعايت مواد مندرج در فصل دوم و سوم آيـين  دانشگاه مي  ):46ماده (

نسـخه   دوافزار صنـــدوق ايجاد و كل ليست را در  گـــردد، ليست متقاضيان را در نرم مي اي كه ارسال بخشنامــه
  چاپ و هم زمان ارجاع و ارسال نمايند.

 
 

  اعالم بدهي -فتمفصل ه
تحصيل، انصرافي،  در وضعيت دانشجو اعم از اخراجي، تركرا بايست هرگونه تغيير  دانشجويي دانشگاه مي امور ):47ماده (

در بـدهي    هاي اعـالم  با رعايت ضوابط بازپرداخت و در قالب فرمرا و فراغت از تحصيل ، ميهمان انتقالي  جابجايي،
  افزار ثبت نمايد. نرم

دانشـجويان انتقـالي، ميهمـان و    يا عدم بـدهي  بدهــي  ،بايست در زمان فراغت از تحصيل دانشگاه مقصد مي ):48ماده (
توسـط صـندوق تأييـد     …ايجاد نموده و با ذكر شماره نامـه و تـاريخ و  افزار  جابجايــي را كه دانشگاه مبداً در نرم

آموختگان مقاطع ناپيوسته كه بدهي مقطع قبل  دانش باشد، همچنين است و يا در ارجاع امور دانشجويان مي گرديده
انــد، در قسمت بدهي مقاطـــع قبل(خالصـه وضـعيت بدهـــي دانشجـــو در دانشـگاه) در        خود را موكول نموده

  افزار ثبت و با احتساب بدهـي خود به صندوق اعالم نمايند. نــرم
به محض فراغـت از تحصـيل بـراي دريافـت پروانـه، تأييديـه        آموختگان كه بسياري از دانش با توجــه به اين ):49ماده (

د، الزم است، اموردانشجويــي دانشـگاه بـه   ــكنن مدارك تحصيلي، گذراندن طرح و... به ادارات مربوطه مراجعه مي
را بالفاصله به صندوق  ايجاد شده پايان تحصيلحساب دانشجو در حوزه معاونت، فرم  محض تكميل مراحل تسويه

  نمايند.   ارجاع 
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  افزار: چند نكته در ايجاد فرم اعالم بدهي در نرم تذكر  ):50ماده (
 آموخته اي دانش جستجوي مشخصات شناسنامه - 1

 (f7)ثبت دو پرونده يكسان - 2

 (f8)ثبت دو مقطع تحصيلي يكسان در يك پرونده  - 3

 دانشجويان تكميل اقالم اطالعاتي در فرم تعهد محضري/ آدرس، تلفن و آدرس اينترنتي در پرونده - 4

 افزار اسكن فرم تعهد محضري و فرم پايان تحصيل در نرم - 5

 توسط ايجادكننده درصورت عدم ارجاع آن  و اسكن  امكان حذف مقاطع تحصيلي - 6

 امكان ارجاع وجودندارد. 5و  4درصورت عدم رعايت بند  - 7

 
قابـل اجراسـت و    1/7/92تاريخ و از تنظيم تذكر   7 تبصره و  23  ماده و  50فصل و  7اين دستورالعمل مشتمل بر 

  ردد.ـگ مي  وـباشد، لغ هاي قبل كه مغاير با اين دستورالعمل مي دستورالعمل همه
  
  



  1پيوست شماره 
 بديهي است درصورت عدم مطابقت سند تنظيم شده با نمونه فرم،براي دريافت تسهيالت موظف به تنظيم مجدد سند مي باشيد. خوانا تنظيم و به ثبت برسد.درج همه موارد به صورت طور دقيق و  م بايستي در يكي از دفاتر اسناد رسمي بهاين فر

 

  ))))  دريافتي از صندوق رفاهدريافتي از صندوق رفاه((تعهدنامه مخصوص بازپرداخت تسهيالت ((تعهدنامه مخصوص بازپرداخت تسهيالت 
  

  
  

  
  
  

  

  
 
 
 

ل ـوده و از مفـاد دستورالعمـ  ـــ اسـتفاده نم و يا خوابگـاه  ده ــش ها كه دراختيار صندوق رفاه دانشجويان قرارداده الحسنه بانك قرض ،صندوق رفاه دانشجويانكه از تسهيالت 
از اتمـام تحصـيل    شوم پس باشم. ضمن عقد خارج الزم متعهدمي مي كارمزد مورد مطالبه بانك كامالً مطلع محاسبهت مذكور و نيز نحوه نحوه پرداخت و بازپرداخت تسهيال

رفـاه  نمـوده و مطـابق تـاريخ سررسـيد هرقسـط و مقـررات صـندوق         وام شـهريه را دريافـت  و و قبل از دريافت هرنوع گواهي تحصيلي، اوراق اقساط بازپرداخت تسهيالت 
شـوم،   چنـين متعهـدمي   پرداخـت نمـايم. هـم   صورت اقسـاط   و يا بهتحصيل  از اتمام دانشجويان نسبت به بازپرداخت آن اقدام و كارمزد مورد مطالبه بانك را نيز بالفاصله پس

شده از سـوي صـندوق رفـاه     ساط با سررسيد تعيينصورت اق را بهكارمزد مربوطه  و، تسهيالت دريافتي تحصيل يا اخراج) صيل(انصراف، تركت عدم فراغت از تحدرصور
نمـايم. صـندوق    باشـد، بازپرداخـت   وام شهريه دانشجويان مصوب هيأت امناي صندوق مذكور ميتسهيالت و دانشجويان كه طبق دستورالعمل نحوه پرداخت و بازپرداخت 

از اقـدام قـانوني را بـه     هـاي ناشـي   هزينـه كـارمزد و  ل و نجانب و وصول اصـ اجراييه عليه ايكننده سند نسبت به صدور  تواند از طريق دفترخانه اسناد رسمي تنظيم مذكور مي
  كند. نمايد، اقدام كه رأساً تشخيص و به دفترخانه اعالم هرميزان

  
  

  

  
  
  
  
  
  

  

در قبـال صـندوق رفـاه    و يـا خوابگـاه   نـام   ثبـت  وام شـهريه دوق رفاه دانشجويان، صنالذكر اين سند بابت دريافت تسهيالت  با اطالع كامل از تعهداتي كه متعهد فوق
وم كـه  ـــ ش زم مـي ـــ د و ملتــــ نامه ملزم به بازپرداخت آن گرديده، ضـمن عقـد خـارج الزم متعه    دارد و در اين تعهد پزشكي بهداشت، درمان و آموزشدانشجويان وزارت 

دوق را بـدون اعتـراض   ــــ رفاه دانشجويان كليه بدهي متعهـد فـوق و مطالبـات آن صن   محض اعالم و تشخيص صندوق  كند، به چنانچه نامبرده خالف مقررات مذكور عمل
راي هـردوي  تواند براي هريك از نامبردگان و يـا در آن واحـد بـ    تأديه نمايم. مسؤوليت ضامن و متعهد در برابر صندوق رفاه دانشجويان تضامني است و صندوق مزبور مي

ع ـــ هرحال تشخيص و اعالم صندوق رفاه دانشجويان به دفترخانه نسبت به ميزان بدهي جهت صدور اجراييه براي متعهد و ضامن قاطيه نمايد و به آنها تقاضاي صدور اجراي
  است. االجرا بوده و غيرقابل اعتراض و الزم
  باشد. ضامن جديد ميدرصورت فوت ضامن متعهد ملزم به معرفي  )1(تذكر

  4-89-4-6م /اعالم نشاني و شماره تلفن جديد به صندوق رفاه دانشجويان الزامي است. در صورت تغيير نشاني محل سكونت،) 2تذكر(

  
  امضاي ضامن           امضاي متعهد                                                                                                           

  
  جويي دانشگاه:جويي دانشگاه:ه به اداره رفاه دانشه به اداره رفاه دانشمدارك الزم جهت ارايمدارك الزم جهت اراي  
  اصل سند تعهدنامه تنظيمي توسط يكي از دفاتر اسناد رسمي كشوراصل سند تعهدنامه تنظيمي توسط يكي از دفاتر اسناد رسمي كشور  --١١

 تصوير حكم بازنشستگي كارمندان بازنشستهتصوير حكم بازنشستگي كارمندان بازنشسته  --ضامنضامن  حرفهحرفهحكم استخدامي(كاركنان رسمي و پيماني) يا كپي مصدق پروانه كسب و اشتغال به حكم استخدامي(كاركنان رسمي و پيماني) يا كپي مصدق پروانه كسب و اشتغال به تصوير تصوير  -٢

 دـمتعه - الف

  سري سريال شناسنامه:                            شناسنامه: شماره فرزند:                         به                            اينجانب:                  
  شماره ملي:     از:                                                                                متولد سال:                                 صادره

دوره:                                                                                      دانشجوي دانشگاه/ دانشكده:                                                                                                    
    كدپستي:                                                                    م):                                          ساكن(محل اقامت داي

  تلفن همراه:                                      
                                                                  تلفن ثابت                                                                                                                                                  

 ضامـن-ب

  شماره ملي:                                       سري سريال شناسنامه:شناسنامه:                         شمارهفرزند:                     به                                       اينجانب:
  كار):                                             كار و شهرستان محل شاغل در(نام محل :                      متولد سال               :               صادره از

                                                                                                 شماره حكم كارگزيني/ پروانه كسب:  به
  در بانك:                               شعبه:                              كد بانك:                                   حساب بانكي:  دارنده شماره
  :همراه تلفن                                  كار):                                                                                            به نشاني(محل

                                                 :ثابت تلفن                         كدپستي:                                   ساكن(محل اقامت دائم):                                                   
 



 

 

  
 

  
 

  2پيوست شماره 
 
 
 
 

  محل امضاي معاونت دانشجويي و فرهنگي
 

          
  نام و نام خانوادگي:

  
 

    
 

 
 

 
 
 
 

 محل امضاي مدير امور دانشجويي

 
                                

 نام و نام خانوادگي:     
 

  
    

 
 



  

  3وست شماره پي

  / وديعه مسكني برگ درخواست وام ضرور
  گردد. له عدم بررسي و اجابت آن تلقي ميدانشجوي عزيز، ارائه اطالعات ناقص همراه با قلم خوردگي يا مخدوش بودن درخواست به منز

  
  

  

  تاريخ درخواست:         شماره دانشجويي        
            

  
  حل تولد:م       نام پدر:      نام خانوادگي:    نام:

  كدملي:                      تاريخ تولد:                     سري سريال شناسنامه:    محل صدور شناسنامه:    شماره شناسنامه:
  رشته تحصيلي:     ناپيوسته      پيوسته      مقطع تحصيلي:تاريخ عقد:                                           مجرد متأهل

  كدام  هيچ   مجردي   : متأهلي ساكن خوابگاه
  

   :مسكن وديعه         :ضروري  نوع وام درخواستي: 
  

           : كد ملي همسر      :  شماره شناسنامه همسر                                     خانوادگي همسر دانشجو:  نام و نام
  :  شغل همسر        محل تحصيل همسر:

                                                                                         آدرس محل سكونت دانشجو:
  ريالكد رهگيري :                                                      پيش پرداخت :                                            /     /   لغايت :  /     /   تاريخ اجاره از :

  :تلفن همراه                                                  تلفن ثابت:                                                                                    كدپستي:
  

ام و  ميـل نمـوده  دقانه و بـا صـحت كامـل تك   نمايم كه كليه اطالعات مندرج در اين پرسشـنامه را صـا   تعهد مي        اينجانب        
صـندوق رفـاه    بـه  طبـق دسـتورالعمل پرداخـت و بازپرداخـت صـندوق،       را وجـوه دريـافتي   همـه كه مطلبي خالف واقع در اين اطالعات مشاهده و اثبات گـردد،   درصورتي

  اشت.د صندوق رفاه دانشجويان را نخواهم هاي از وام يا كمك از آن نيز حق استفادهنمايم و پس  دانشجويان پرداخت مي
    دانشجو يتاريخ و امضا                  

  

  :    عدل يك يا دو نيمسال قبلم                                          تعداد واحد گذرانده:         تاريخ شروع به تحصيل:                           نيمسال:                      
                    

  مسكن: هاي گذرانده جهت وديعه ميانگين معدل ترم   

  باشد و ارزش ديگري ندارد.** پرداخت وام مي براي "د واحد، صرفا** اعالم معدل و تعدا
  

  و مهر امور آموزشي دانشكده امضا                                                                                                                            
  

  

  : كد بانك : شهر بانك پرداخت كننده وام/شعبه  : شماره حساب
  

  داخـت  بـا پر                             دارد، در جلسـه مـورخ    وسـيله اعـالم مـي    بـدين           ضـمن تأييـد درخواسـت آقـاي / خـانم                                                              
  ريال موافقت گرديده است.                                                              وديعه مسكن به نامبرده با مبلغيا وام ضروري

 

  نشجويي دانشگاهمدير امور داامضا و مهر                خوابگاهيس اداره يمضا و مهر را            يانيس اداره رفاه دانشجويضا و مهر رما       
  
  

 انشگاهدامضا و مهر معاون دانشجويي و فرهنگي 

  ..باشدباشد  وديعه مسكن ميوديعه مسكن مي  پرداختپرداخت  برايبراي  عدم سكونت دانشجو در خوابگاهعدم سكونت دانشجو در خوابگاه  جهت تأييدجهت تأييدو مهر رييس اداره خوابگاه صرفاً و مهر رييس اداره خوابگاه صرفاً   امضاامضا  تذكر :تذكر :

  دانشگاه :
/ دانشكده : /

/    / 



  

  به امور دانشجويي دانشگاه :به امور دانشجويي دانشگاه :  يهيهمدارك مورد نياز براي ارامدارك مورد نياز براي ارا
  

  تر اسناد رسمي (نمونه پيوست).تر اسناد رسمي (نمونه پيوست).تنظيم سند تعهد محضري در دفتنظيم سند تعهد محضري در دف--1
  تنظيم برگ در خواست وديعه مسكن .تنظيم برگ در خواست وديعه مسكن .--22
  تصويرصفحات شناسنامه.تصويرصفحات شناسنامه.--33
  تصوير اجاره نامه معتبر داراي كد رهگيري.تصوير اجاره نامه معتبر داراي كد رهگيري.--44
  شماره حساب فراگير در بانك تجارت.شماره حساب فراگير در بانك تجارت.  --55
  

شده مندرج در اجاره نامه كمتر از شده مندرج در اجاره نامه كمتر از   :وديعه مسكن پرداختي تا سقف اعالم شده قابل پرداخت بوده ودر صورتيكه مبلغ وديعه پرداخت:وديعه مسكن پرداختي تا سقف اعالم شده قابل پرداخت بوده ودر صورتيكه مبلغ وديعه پرداخت11تذكرتذكر      
  سقف  باشد معادل وديعه مندرج در اجاره نامه پرداخت ميگردد.سقف  باشد معادل وديعه مندرج در اجاره نامه پرداخت ميگردد.

  دانشگاه الزامي ميباشد.دانشگاه الزامي ميباشد.  يييياصل مدارك براي مطابقت با تصوير در زمان تحويل به امور دانشجواصل مدارك براي مطابقت با تصوير در زمان تحويل به امور دانشجو  يهيه: ارا: ارا22تذكرتذكر      
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