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 قانون صندوق رفاه دانشجویان
 

      معیشـت دانشـجویان مسـتعد و    ی و ر ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها و کمـک بـه وضـع تحصـیل    به منظو -1 ماده
شـود، در هریـک از   که در این قانون صندوق نامیده می »صندوق رفاه دانشجویان«بضاعت کشور، صندوقی تحت عنوان کم

 .گرددتشکیل می عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هاي فرهنگ و آموزشوزارتخانه
تـی بـه انتخـاب    هیأمنقول تحت نظـر  هاي فعلی صندوق رفاه دانشجویان اعم از منقول و غیرکلیه اموال و دارایی -1تبصره 

وزراي فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادي و دارایی، برآورد، تقویم و به نسبت تعـداد  
 .هاي رفاه دو وزارتخانه مذکور تقسیم خواهد شددوقدانشجویان موجود بین صن

سـیس صـندوق رفـاه    تأتواننـد مطـابق مقـررات ایـن قـانون نسـبت بـه        هاي غیردولتی نیز میهر یک از دانشگاه -2 تبصره
 .دانشجویان اقدام نمایند

 :اهداف صندوق به شرح ذیل است -2 ماده
 .اعطاي کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان -1
 .کنندازدواج به دانشجویانی که ضمن تحصیل ازدواج میاعطاي وام  -2
 .اعطاي وام در سایر موارد ضروري -3
ت امناء صندوق خواهد رسید و به نحوي عادالنه و هیأ میزان و نحوه پرداخت وام و کمک هزینه تحصیلی به تصویب -تبصره

 .گرددیکنواخت میان دانشجویان توزیع می
         هـاي دولـت، تسـهیالت اعطـایی سیسـتم بـانکی، درآمـد حاصـله از         نـه از محـل کمـک   بودجه صندوق دو وزارتخا -3 ماده

هاي وجوه مازاد صندوق، کمک و هدایاي اشخاص حقیقی و حقوقی، وجـوه حاصـل از محـل برگشـت اقسـاط      گذاريسرمایه
 .مین خواهد شدتأهاي دانشجویی بهاي خوابگاهبدهکاران و اجاره

هاي غیر دولتی از تسهیالت اعطایی سیستم بانکی و هـدایاي اشـخاص حقیقـی و حقـوقی و     گاهبودجه صندوق دانش -تبصره
 .شودمین میتأاز محل برگشتی اقساط بدهکاران  وجوه حاصل

 :ت امنایی با ترکیب ذیل اداره خواهد شدهیأهر صندوق زیر نظر  -4ماده
 ).ت امناءهیأرئیس ( وزیر ذیربط -1
 .یا نماینده وي بردي رئیس جمهورریزي و نظارت راهبرنامه معاون -2
 .و دارایی یا نماینده وي يوزیر امور اقتصاد -3
 .معاون امور دانشجویی وزارتخانه ذیربط -4
 ).ت امناءهیأدبیر ( رئیس صندوق -5
 :هاي غیردولتی متشکل از اشخاص ذیل خواهد بوددانشگاه ت امناءهیأ -1تبصره 
 ).ت امناءهیأ رئیس(رئیس دانشگاه  -1
 .نشگاهمعاون مالی دا -2
 .معاون آموزشی دانشگاه -3
 .معاون دانشجویی دانشگاه -4
 .)ت امناءهیأدبیر( رئیس صندوق -5
شـود و انتخـاب مجـدد وي    سال منصوب می 4مدت  ت امناء برايهیأ رئیس صندوق به پیشنهاد رئیس و تصویب -2 تبصره

 .بالمانع است
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وظایف رئیس صندوق، امور مـالی صـندوق، مقـررات     ت امناء،هیأاساسنامه صندوق مشتمل بر وظایف و اختیارات  -3تبصره 
پرداخت کمک هزینه، وام و نحوه استرداد آن، اخذ تضمین الزم در این زمینه، بنا به پیشنهاد مشترك وزراي فرهنگ و آموزش 

 .ت وزیران خواهد رسیدهیأعالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب 
 ت امنـاء هیأهاي غیردولتی و غیرانتفاعی به پیشنهاد ریاست دانشگاه و بـه تصـویب   هاي دانشگاهاساسنامه صندوق -4 تبصره

 .دانشگاه مربوط خواهد رسید
هـا و  مالی و معامالتی صندوق رفاه دانشجویان تابع مفاد قانون نحوه انجام امـور مـالی و معـامالتی دانشـگاه    امور -5 تبصره

 .است 1369 مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب
و سایر مقررات مغایر، ملغی  17/5/1352 از تاریخ تصویب این قانون، قانون تشکیل صندوق رفاه دانشجویان مصوب - 5 ماده
 .گرددمی

در  هـاي مـذکور  جهت جلوگیري از توقف امور مربوط به رفاه دانشجویان تا تصویب اساسنامه و انتقال اموال و دارایی -تبصره
 .ربط، صندوق فعلی رفاه به کار خود ادامه خواهد دادماده یک به مراجع ذی 1 تبصره

 
و  یکهـزار و سیصـد   تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهارم اسـفند مـاه    10ماده و  5قانون فوق مشتمل بر 

 .یید شوراي نگهبان رسیده استتأبه  9/12/1371و یک مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ  هفتاد
 .با تصویب مجلس شوراي اسالمی به قانون صندوق اضافه گردید 21/5/1380تاریخ  در 4ماده  5تبصره 

 
 

 


