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 »دستورالعمل پرداخت و بازپرداخت وام و کمک هزینه موارد خاص«
 

       حادثه دیده یا  ،ان مبنی بر کمک به رشد استعدادها و حمایت از دانشجویان بیماربا توجه به اهداف صندوق رفاه دانشجوی
 .گرددها و مراکزآموزش عالی این دستورالعمل تدوین میحائز شرایط خاص دانشگاه

 
 :تعریف دانشجوي واجد شرایط دریافت وام موارد خاص -1ماده 

 :گیردوام مذکور به دانشجویان حائز شرایط زیر تعلق می
  .دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات -الف
 .دانشجویان مبتال به بیماریهاي خاص و پرهزینه -ب
 .سایر موارد مشابه به تشخیص رئیس صندوق رفاه دانشجویان -ج
 

 :وام نرخ -2 ماده
 .دگیرریال وام یا کمک هزینه تعلق می 000/000/20حداکثر تا سقف  به دانشجویان فوق الذکر

 
 :روش پرداخت -3 ماده
 .ارائه درخواست و مدارك دانشجو به امور دانشجویی دانشگاه -الف
 .رسال مدارك دانشجو از طریق سیستم جامع به صندوقا -ب
 .بررسی مدارك در صندوق و پرداخت وام –ج 

ه تشخیص رئیس صندوق هاي الزم، حسب مدارك ارائه شده بسقف وام قابل پرداخت براي دانشجو پس از بررسی -تبصره
 .گرددرفاه دانشجویان تعیین می

 
   :بازپرداخت -4 ماده

به تشخیص رئیس صندوق رفاه  ط دانشگاه وتوس، ید عدم بضاعت مالی مدیونیتأدت بازپرداخت وام موارد خاص با م
 .باشددانشجویان حداکثر سه برابر مدت بازپرداخت دانشجویان عادي می

 
 

امناي صندوق رفاه   هیأتبه تصویب  2/3/83ظیم ودرتاریخ بند و یک تبصره تن 6اده، م 4این دستورالعمل در
 .است  دانشجویان رسیده 
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زلزله، : دستورالعمل پرداخت و بازپرداخت وام به دانشجویان خسارت دیده در حوادث غیر مترقبه مانند«
 »...سیل، طوفان و 

 
یلی و معیشتی دانشجویان حادثه دیده در حوادث غیرمترقبه نظیـر زلزلـه،   هاي تحصمین بخشی از هزینهأبه منظور کمک به ت

ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور به تحصـیل اشـتغال دارنـد وام ضـروري و ودیعـه      که در دانشگاه... سیل، طوفان و 
 :گرددهلین با شرایط زیر پرداخت میأمسکن مت

 
 :شرایط متقاضیان -1ماده

ها و مؤسسات آموزش عالی باشند که در هنگام وقوع حادثه در یکی از دانشگاهل این دستورالعمل میدانشجویانی مشمو -1-1
 .و یا خانواده آنان در محل حادثه باشد تحت پوشش صندوق رفاه دانشجویان مشغول به تحصیل بوده و محل سکونت خود

 .ید شودیتأانداري محل زندگی یا استانداري خسارت حوادث مذکور توسط فرم -1-2
 . معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه محل تحصیل انجام خواهد شد یدیتأ ها باپرداخت وام -1-3
 .باشدسال پس از وقوع حادثه می مهلت پرداخت تسهیالت این دستورالعمل حداکثر تا یک -1-4
 

 :وزانهردوره یژه دانشجویان وام هاي و -2ماده
 .ج برابر سقف مجاز براي کلیه مقاطع تحصیلییک نوبت وام ضروري، سه تا پن -2-1

 .مین خواهد شدأاعتبار پرداخت وام به صورت متمرکز از محل اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان ت -تبصره
اي در اختیار دارند، براساس حداکثر سقف تعیین لی که مسکن اجارهیهل کلیه مقاطع تحصأودیعه مسکن دانشجویان مت -2-2

 .هاي تحصیالت تکمیلی می باشدویان دورهنشجشده براي دا
 
 :وام ویژه دانشجویان پیام نور - 3ده ما

 یک نوبت وام ضروري تا سه برابر سقف مجاز
 

 :شیوه بازپرداخت -4 ماده
 .باشدزپرداخت بدهی دانشجویان میانامه بآیینبرابر مدت تصویب شده در  2مدت بازپرداخت تسهیالت دریافتی،  -5-1
براي دانش آموختگانی که خدمت نظام وظیفه خود را . باشدشروع بازپرداخت بدهی پس از فراغت از تحصیل می تاریخ -5-2

شوند، هجده ماه پس از فراغت  و یا می از انجام خدمت وظیفه معاف شدهوعی ـیل انجام داده و یا به نـحصتروع به ـقبل از ش
باشند هجده ماه به اضافه مدت زمان خدمت نظام  مت نظام وظیفه میدـول انجام خـگانی که مشمـاز تحصیل و دانش آموخت

 .گرددوظیفه تعیین می
هـا بـه صـورت یکجـا     بازپرداخت ودیعه مسکن پس از فراغت از تحصیل و قبل از صدور دفترچه اقساط براي سایر وام -5-3

 .باشدخواهد بود و قابل تقسیط نمی
 .یه به موقع خوابگاه معاف خواهند بوددانشجویان مذکور، از جریمه عدم تخل -5-4
 
 
صـندوق رفـاه دانشـجویان     ءت امناأبه تصویب هی 2/3/83تاریخ  یک تبصره در بند و 13ماده،  5 ین دستورالعمل درا

سابق حذف گردید و  5ماده یک افزوده وماده  4و  2، بندهاي ءت امناأدر جلسه نوزدهم هی 30/3/84رسیده و در تاریخ 
 .  تاریخ اصالح وتصویب مجدد قابل اجراست از خی مفاد آن از لحاظ نوشتاري تغییر یافت ورامه و بن آیینعنوان 

 
 


