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 اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان
 

شود، داراي شخصیت حقوقی مستقل است و حسـب  صندوق رفاه دانشجویان که در این اساسنامه صندوق نامیده می -1 ماده
صندوق . ن استاشت، درمان و آموزش پزشکی وابسته و محل آن در تهراهاي فرهنگ و آموزش عالی و بهدمورد به وزارتخانه
اداره  - که از این پس قانون نامیده می شـود  -قانون صندوق رفاه دانشجویان ) 4( امناي موضوع مادهت هیأیاد شده زیر نظر 

 .می شود
 :صندوق داراي ارکان زیر خواهد بود  - 2 ماده

 ت امناءهیأ -1
 رئیس صندوق -2
 : ت امناء به شرح زیر استهیأظایف و اختیارات و - 3 ماده
 .برداري از وجوه آنهسیاستگذاري و تعیین خط مشی صندوق و نحوه بهر : الف
 .تصویب بودجه و ترازنامه ساالنه و اعتبارات و صورت منابع و مصارف وجوه : ب
 .ی کشور براي تصویبارائه پیشنهاد یا تغییر تشکیالت صندوق به سازمان امور اداري و استخدام : ج
و کمک به دانشجویان مشـمول دریافـت تسـهیالت در     )نوع و میزان(هماهنگی در تعیین درصد دانشجویان متقاضی وام،  : د

 .داخل و خارج کشور با هماهنگی دو وزارت یاد شده
 .هاي دانشجوییبهاي خوابگاهها و اجارهپرداخت وامهماهنگی در تعیین مبلغ و چگونگی باز : ه
 .هاي اجرایی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوطین نامهیتصویب آ : و
 .تهیأت امناء و تصویب آن هیأانتصاب رئیس صندوق به پیشنهاد رئیس  : ز
 .کنندگان از مزایاي صندوقتعیین نمونه و نوع تعهد استفاده : ح
 .ی صندوقیل به خود کفاگذاري براي ایجاد درآمد و نیتصویب ضوابط مربوط به سرمایه : ط

ت امناء سالی دو بار به پیشنهاد رئیس صندوق و موافقت وزیر مربوط به منظـور اسـتماع گـزارش    هیأجلسات عادي  - 4 ماده
 .شودهاي مالی سال قبل و اتخاذ تصمیم در سایر موارد تشکیل میاقدامات انجام شده، بررسی و تصویب صورت

یابد و تصمیمات با حداقل سه رأي موافـق اعضـاء حاضـر در جلسـه     از اعضاء رسمیت می هر جلسه با حضور حداقل چهار نفر
 .معتبر است

در این صورت باید حداقل یک هفته قبل از تاریخ تشـکیل  . العاده تشکیل دهدتواند جلسه فوقت امناء میهیأرئیس  - تبصره
 .جلسه از اعضاء، به صورت کتبی دعوت به عمل آید

ندوق باالترین مقام اجرایی صندوق است که وظایف و اختیارات خود را با رعایت قوانین و مقـررات مربـوط   رئیس ص - 5 ماده
 :اهم وظایف و اختیارات وي عبارتند از. دهدانجام می

 .ت امناءهیأاجراي کلیه مصوبات  : الف
 .حقوق صندوق در حدود مقرراتل غیر براي استیفاي ینمایندگی صندوق در کلیه مراجع اداري و قضایی با حق توک : ب
 .ت امناءهیأارائه گزارش عملکرد ساالنه صندوق به  : ج
ت امناء براي تصویب که توسط ذیحساب حـداکثر تـا قبـل از    هیأارائه ترازنامه و صورت منابع و مصارف ترکیبی ساالنه به  : د

 .شودشروع سال تحصیلی بعد تهیه و ارائه می
 .از اول فروردین ماه هر سال لغایت اسفند ماه همان سال استسال مالی هر صندوق  -6 ماده
ها بـا  شود نگاهداري و کلیه پرداختها از طریق خزانه افتتاح میوجوه صندوق در حساب خاصی که در یکی از بانک -7 ماده

 .دشوگیرد و به حساب هر یک از دانشجویان در شعبه بانک واریز میصدور چک از حساب یاد شده صورت می
موجودي مصرف نشده پایان هر سال مالی صندوق به عنوان مازاد به سال مالی بعد انتقال و همراه منابع مالی دیگر  -8 ماده

 .رسددر سال مالی بعد به مصرف می
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ا و مؤسسـات آمـوزش عـالی و    هـ امور مالی هر صندوق تابع مفاد قانونی نحوه انجام امور مالی و معامالتی دانشـگاه  -9 ماده
ها در قانون یاد شـده  ت امناء و رؤساي دانشگاههیأت امناء و رئیس هر صندوق همان وظایف و اختیارات هیأتحقیقاتی است و 

 .را دارا هستند
 .معتبر است) ذیحساب( اوراق مالی صندوق با امضاي رئیس صندوق و مسئول امور مالی و کلیه اسناد -10 ماده
می ایران تسهیالت الزم را براي ارسال وجوه پرداختی به دانشجویان شـاغل تحصـیل   بانک مرکزي جمهوري اسال -11 ماده

 .سازددر خارج از کشور را در قالب اعتبارات ارزي مصوب فراهم می
کشور بـا توجـه بـه     ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخلدانشگاه دانشجویان شاغل به تحصیل دوره روزانه در -12 ماده

هاي دیگر، همچنین عدم اشتغال به کاري که مسـتلزم  ق مالی و عدم دریافت بورس، کمک یا وام از سازماناستعداد و استحقا
ت امنـاء و حـدود   هیأجهاتی که پرداخت وام یا کمک را ایجاب کند، با رعایـت ضـوابط مقـرر از طـرف      دریافت اجرت باشد و

 .کنندامکانات صندوق از وام مربوط استفاده می
ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مسئول و مجري اخـذ سـند تعهـد هسـتند و درصـورت      دانشجویی دانشگاه امور -13 ماده

 .تخلف متعهد، صندوق حق درخواست اجراي مفاد سند را از مراجع ذیربط دارد
هاي ینزد نمایندگ ت امناءهیأدانشجویان شاغل به تحصیل خارج از کشور، سند تعهد خود را طبق مقررات مصوب  -14 ماده

 .کنندجمهوري اسالمی ایران در خارج تنظیم می
مند و به درجه رفیع شـهادت نائـل یـا جانبـاز،     بهره وقکه به نحوي از مزایاي صنددانشجویان و فارغ التحصیالنی -15 ماده

قالب اسالمی، بنیاد شوند درصورت اعالم رویداد مذکور حسب مورد از سوي بنیاد شهید اناند یا میازکارافتاده کلی یا فوت شده
 .شوندالذمه میمستضعفان و جانبازان، سازمان بهزیستی کشور، و یا سازمان ثبت احوال از کلیه دیون خود به صندوق بري

نمرات استفاده کنندگان از کمک یا وام فقط بعد از استرداد کلـی بـدهی و انجـام    تسلیم اصل مدرك تحصیلی و ریز -16ماده 
 . امکان پذیر استتعهدات قانونی دیگر 

هاي دولتی و مؤسسات تعاونی و خصوصی، همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی کـه  ها، نهادها و ارگانکلیه دستگاه -17ماده 
نمایند و یـا اقـدام بـه صـدور پروانـه مجوزکـار و       مندان از مزایاي صندوق استفاده میبه هر طریق یا هر زمان از خدمات بهره

ی، ایجاد کارگاه، فروشگاه و غیره و یا گذرنامه مسافرت به خارج از کشور می کنند مکلفنـد طبـق   عضویت سازمان نظام پزشک
ت وزیران هیأآموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب  هاي فرهنگ ودستورالعملی که به پیشنهاد وزارت

 .کنندفارغ التحصیالن با صندوق همکاري  مورد کسر و واریز بدهی ررسد دمی
 .شوداز تاریخ تصویب این اساسنامه کلیه مقررات مغایر لغو می -18 ماده

 
ییـد شـوراي یـاد شـده     تأشوراي محترم نگهبان به  17/10/1373مورخ  7334این اساسنامه به موجب نامه شماره 

 .رسیده است
 
 

 :توضیح
 9یـران مفـاد مـاده    محترم وز تهیأ 11/11/76مورخ  ه 18039ت /76445براساس تصویب نامه شماره  -1

 .قانون جایگزین گردید 4ماده  5اساسنامه حذف شده و با مفاد دیگري در تبصره 
 
اساسـنامه   15شوراي محترم نگهبـان مـاده    18/5/78مورخ  5129/21/78براساس تصویب نامه شماره  -2

 .با دیگري جایگزین گردید 15حذف و ماده 
 
 
 


