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 بسمه تعالی

 
 

هـا و  هاي دانشجویان شاغل بـه تحصـیل در دانشـگاه   مین بخشی از هزینهتأصندوق رفاه دانشجویان به منظور کمک به 
 .نمایدپرداخت می نامه واممؤسسات آموزش عالی طبق این آیین

 
 شرایط عمومی وام گیرندگان: فصل اول

 .اعتقاد به اصول دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران -1ماده 
 .دانشجوییدن صالحیت اخالقی و رعایت شئون دارا بو - 2 ماده
 .دارا بودن اولویت نیاز مالی - 3 ماده
 .عدم استفاده از وام یا کمک بورس تحصیلی - 4 ماده
 )به استثناي کار دانشجویی.  (باشددر زمان دریافت وام دانشجویی، عدم اشتغال به کاري که مستلزم دریافت اجرت می - 5 ماده
 . سپردن سند تعهد با ضامن معتبر - 6 ماده

 
 شرایط آموزشی:  فصل دوم

 ).به عنوان دانشجوي تمام وقت(اي مورد لزوم طبق ضوابط و مقررات آموزشی ثبت نام در حداقل تعداد واحده - 7 ماده
گذرانند درصـورت داشـتن حـداقل    هاي صندوق براي دانشجویانی که آخرین نیمسال تحصیلی خود را میاستفاده از وام - تبصره

 .باشدنصف واحدهاي مورد لزوم، طبق مقررات آموزشی بالمانع می
 .دانشجو در دو نیمسال قبلمشروط نبودن  - 8 ماده

 .اختصاص وام به دانشجویان ورودي جدید در نیمسال اول و دوم تحصیل بدون احتساب معدل انجام خواهد گرفت - 1 تبصره
توانند حداکثر از نصف وام تحصیلی استفاده نماینـد،  که در یک نیمسال مشروط تحصیلی اعالم شوند میدانشجویانی - 2 تبصره

 .شودمسکن و حق اوالد اینگونه دانشجویان به صورت کامل پرداخت می بدیهی است وام
 .باشندکه دو نیمسال متوالی مشروط شوند از دریافت هرگونه وام در نیمسال بعدي مشروطی، محروم میدانشجویانی - 3 تبصره
ودن ادامه تحصـیل دانشـجو،   درصورت تشخیص کمیسیون موارد خاص یا شوراي آموزش دانشگاه مبنی بر بالمانع ب - 4 تبصره

 .پرداخت وام تحصیلی و مسکن نیز بالمانع است
 :باشدهاي تحصیلی و مسکن در طول تحصیل به شرح زیر میمدت استفاده از وام - 9 ماده

 ).چهار نیمسال(سال تحصیلی  2دوره کاردانی، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 
 ).هشت نیمسال(سال تحصیلی  4حداکثر  دوره کارشناسی پیوسته

 ).دوازده نیمسال(سال تحصیلی  6دوره کارشناسی ارشد پیوسته و دکتراي حرفه اي حداکثر 
 ).هشت نیمسال( سال تحصیلی 4دوره دکتراي تخصصی ناپیوسته غیر بورسیه حداکثر 

 
-ذیربط یک نیمسال به مدت وامیید معاون دانشجویی دانشگاه تأدر موارد استثنایی با تصویب و  - 1تبصره 

 .گرددها اضافه می
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 انواع و میزان وام
 

 
  وام تحصیلی 

 
ماه در سـال از شـروع سـال     10دانشجویان هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی حداکثر به مدت %  60وام تحصیلی حداکثر به   

 :تحصیلی به میزان زیر تعلق خواهد گرفت
 

ریـال مجـرد کارشناسـی ارشـد      1,000,000ریال ، مجرد کارشناسـی   900,000کاردانی ماهیانه حداکثر  دانشجویان مجرد -الف
 ریال  1,250,000ریال و مجرد دکتري  1,100,000

 1,500,000ریال ، متاهل کارشناسـی ارشـد    1,250,000ریال ، متاهل کارشناسی  1,150,000هل کاردانی متأدانشجویان  -ب 
 .ریال 1,750,000 ریال و متاهل دکتري

ها در صورت درخواست، حداکثر تا دوبرابر سـقف مجـاز بـه تشـخیص     وام تحصیلی براي دانشجویان ممتاز و نمونه دانشگاه  -ج
 .     گیردریاست صندوق رفاه دانشجویان و با توجه به سقف اعتبارات به دانشجویان واجد شرایط کلیه مقاطع تحصیلی تعلق می

، وام تحصیلی ایـن قبیـل   )نابینا، کم بینا، ناشنوا، کم شنوا و معلول جسمی و حرکتی(یت از دانشجویان معلول در راستاي حما –د 
 .یابدافزایش می%) 50(دانشجویان تا میزان پنجاه درصد 

تحصیلی  هاي تحصیلی اولویت دار در کشور، وام هايدر راستاي حمایت از دانشجویان مرتبط با انرژي هسته اي و سایر رشته –ه
 . گردداین قبیل دانشجویان تا میزان یک و نیم  برابر وام عادي سایر دانشجویان پرداخت می

 
 

 
 وام مسکن 

 
هاي دانشجویی سکونت نداشته باشند دانشجویان که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاه% 50وام مسکن به حداکثر * 

 .ماه در سال قابل پرداخت می باشد 12نامه معتبر براي مدت نباشند با ارائه اجاره در صورتیکه از وام ودیعه مسکن بهره مند
 1,000,000ریال و درسایر شهرها  1,250,000ریال در شش شهر بزرگ  1,500,000دانشجویان مجرد تهران ماهیانه حداکثر  -1

 .ریال 
ریال، درشش شهر بزرگ 2,500,000ان حداکثر  ماهیانه هل مرد که همسرشان دانشجو یا شاغل نباشد در تهرمتأدانشجویان  - 2

 .ریال 1,700,000ریال ودر سایر شهرها ماهیانه 2,000,000ماهیانه 
 .اجاره نامه و یا نامه خوابگاه استیجاري که به تائید دانشگاه رسیده باشد: مدارك الزم جهت دریافت وام مسکن  

           
 .تقاضاي وام نباید از وام ودیعه مسکن برخوردار باشند متقاضیان وام مسکن در زمان : الف 
 .وام مسکن به دانشجویان ساکن در خوابگاههاي غیر دولتی نیز تعلق می گیرد: ب 
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  هلیمتأودیعه مسکن 

 
هل مقاطع مختلف تحصیلی فاقد خوابگاه، پرداخت ودیعه مسکن طبـق جـدول زیـر، در مقابـل     متأبه منظور کمک به دانشجویان 

اطالعات این دسته . گرفت رسمی به دانشجویانی که در همان نیمسال از وام مسکن بهره مند نباشند، تعلق خواهدنامه اجاره ارائه
میزان ایـن  . باید در فرم مشخص شده به همراه مدارك مورد نیاز از طریق سیستم جامع به صندوق ارسال گردداز دانشجویان می

 . باید در پایان تحصیل در همان مقطع، بطور یکجا به صندوق رفاه مسترد گردددیده و میهاي دانشجو محسوب گروام جزء بدهی
 )ریال ( مبلغ ودیعه  مقطع شهر

 تهران
 50,000,000 کاردانی و کارشناسی
 100,000,000 تحصیالت تکمیلی

 شهر بزرگ شش
 40,000,000 کاردانی و کارشناسی
 80,000,000 تحصیالت تکمیلی

 هاسایر شهر
 30,000,000 کاردانی و کارشناسی
 60,000,000 تحصیالت تکمیلی

 
 شیراز و مشهد -تبریز -اهواز -اصفهان-البرز: شش شهر بزرگ عبارتند از: تذکر

 
 

 : مدارك الزم جهت اسکن در پرونده دانشجو 

 تصویر سند تاهل -1

 اجاره نامه رسمی د اراي کد رهگیري  به نام دانشجو  -2

 

 کن نخبگان وام ودیعه مس 
نیاد ملی نخبگان و صندوق منعقده بین بهمکاري تفاهمنامه  منظور حمایت از نخبگان متاهل و بر اساس این وام به

فی نامه از آن بنیاد بوده و در دانشگاهها وموسسات آموزش رنشجویان، براي نخبگان متاهلی که داراي معدارفاه 
 .باشند تعلق می گیرد یل عالی مشغول به تحص

 ریال  250,000,000بلغ وام در تهران  تا سقف م
 ریال  150,000,000دانشجویان نخبه سایر شهرها  تا سقف 

 : مدارك الزم جهت اسکن در پرونده دانشجو 
 
 تصویر سند تاهل  -1

 اجاره نامه رسمی د اراي کد رهگیري  به نام دانشجو  -2

 
 
 
 



 5

 سکن دانشجویان متاهل غیر ایرانی ودیعه م 

ه منظور پرداخت ودیعه مسکن به دانشجویان روزانه متاهل غیر ایرانی بورسیه دولت جمهوري اسالمی ، این وام ب

شاغل به تحصیل در دانشگاههاي ایران که مسکن اجاره اي در اختیار دارند و فاقد خوابگاه متاهلی می باشند ، تعلق 

 .می گیرد

 ریال  50,000,000سقف وام ودیعه مسکن متاهلی 

 : زم جهت اسکن در پرونده دانشجو مدارك ال
 
  تصویر گذرنامه دانشجو و همسر 

  اصل و تصویر اجاره نامه رسمی به نام دانشجو 

 

 ودیعه مسکن مجردي : 
در راستاي رفع کمبود ظرفیت خوابگاهی و سهولت و تسریع در عملیات اسکان دانشـجویان، وام ودیعـه مسـکن  بـه     

 :گردددانشجویان مجرد به شرح ذیل اعطا می
ودیعه مسکن دانشجویان مجرد به حساب دانشگاهها واریز میشود لـیکن دانشـجویان سـاکن در خوابگاههـاي      -1

 .استیجاري که از محل وامهاي ودیعه مسکن دانشجویان مجرد تامین شده است بدهکاران اصلی به حساب می آیند
و یـا  ) خوابگاههـاي اسـتیجاري    سـاکن در (دانشگاه موظف است در زمان فراغت از تحصیل دانشجویان مذکور -2

تخلیه خوابگاه توسط وي وام ودیعه مربوطه را به حساب صندوق واریز نماید و چنانچه سیاست صندوق به تداوم ایـن  
امر باشد دانشگاه می تواند پس از کسب مجوز الزم ازصندوق دانشجوي جدیدي را جایگزین نمـوده و بـراي وي وام   

 .ودیعه مسکن تقاضا نماید 
نشگاهها بر اساس تفاهمنامه تنظیمی با صندوق موظف به ارائه اسناد در خواستی صندوق بوده و بایـد درآمـد   دا -3

 .حاصله را به حساب صندوق واریز نمایند
 

  :باشدبراي دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی به شرح ذیل می مجردي مبالغ ودیعه مسکن
 )ریال ( حداکثر مبلغ ودیعه   شهر
 25,000,000 تهران

 20,000,000 شهر بزرگ شش
 15,000,000 سایر شهرها
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  وام ازدواج 

 
به جهت ترویج و تسهیل امر ازدواج دانشجویان، به دانشجویانی که در زمان تحصیل تاهل اختیار نموده و تاریخ عقد 

 .آنان بیشتر از یک سال نگذشته باشد ، وام ازدواج تعلق می گیرد 
 .متاهل در طول مقطع تحصیلی فقط یکبار تعلق می گیردبه دانشجویان 

 ریال  20,000,000: سقف وام 
 : مدارك الزم جهت اسکن در پرونده دانشجو  
  فرم درخواست وام 

  اصل و تصویر کارت ملی 

  تصویر سند ازدواج 
 

 

  ضروري وام 
 

ماه پس از وقوع   6خاص ، حداکثر تا  این وام به دانشجویانی که با مشکل مالی مواجه شده اند در نتیجه رویدادي
 .رویداد تعلق می گیرد

 .دانشجویانی که در نتیجه رویداد با مشکل مالی مواجه شده اند
  ریال  6,000,000سقف وام 
  ریال  5,000,000وام ضروري پایان نامه براي کارشناسی ارشد 

  ریال  8,000,000پایان نامه دکتري تخصصی ناپیوسته 
خرید لوازم کمک آموزشی ، خرید عینک طبی ، هزینه پایان نامه ، فوت بستگان درجه یک و : رویدادها شامل 

 بیماري 
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  تحصیلی و ضروري دانشجویان ممتاز و نمونه (وام استعداد درخشان ( 

که  این وام به منظور کمک به تامین بخشی از هزینه هاي تحصیلی و امور معیشتی دانشجویان ممتاز و نمونه برتر ،

در فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ، رعایت شئون اسالمی ، دانشگاهی و ایثارگري 

سرآمد دانشجویان دیگر باشند و توسط هیات داوران انتخاب دانشجوي ممتاز و نمونه در معاونت دانشجویی وزارت 

 .دمتبوع ، با توجه به مفاد زیر تعیین می گردند تعلق می گیر

  برگزیدگان گروههاي پنج گانه آزمون سراسري با معرفی سازمان سنجش 

  برگزیدگان المپیادهاي علمی دانش آموزي کشور 

  برگزیدگان جشنواره هاي خوارزمی 

 سقف وام استعداد درخشان حداکثر دوبرابر سقف مجاز وام عادي تحصیلی و ضروري می باشد. 
 

 :  مدارك الزم جهت اسکن در پرونده دانشجو
  مستندات مربوط به نمونه بودن دانشجو 

 

  وام تغذیه : 

این وام به منظور ایجاد زمینه مناسب جهت رشد استعدادها وکمک به معیشت دانشجویان مستعد کم بضاعت و در 

راستاي اجراي طرح هدفمند کردن یارانه تغذیه دانشجویی که مبتنی بر ایجاد تنوع و ارتقاي کیفیت غذاي 

 .ت پرداخت می گردددانشجویی اس

غذایی مصرف شده در طول ترم درصد غذاي دانشجویی بر اساس نرخ ژتون و تعداد وعده 100سقف وام به میزان 

 .می باشد
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  وام زیارت عتبات عالیات : 

این وام به منظور ترویج فرهنگ و ارزش هاي غنی اسالمی و نیز با توجه به اهمیت تاثیر سفر معنوي عتبات کشور 

اق، در جهت کمک و حمایت مالی به این دسته از دانشجویان که جهت زیارت مشرف می شوند با شرایط ذیل عر

 .وام پرداخت می گردد

 ریال  10,000,000: سقف وام عتبات براي دانشجویان مجرد 

 ریال  15,000,000: سقف وام عتبات براي دانشجویان متاهل 

 :  مستندات جهت اسکن

 مه عتبات تکمیل فرم تقاضانا 

  معرفی نامه سفر به عتبات دانشگاهیان 

  فیش واریزي بانک جهت دریافت روادید و... 
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 دکتري  ویژه تسهیالت تحصیلی 

 

منظور حمایت مالی از دانشجویان مقطع دکتري تخصصی ناپیوسته دانشگاههاي دولتی در جهت انطباق با به 

 .د علم و حل مشکالت علمی کشور ، وام ویژه دکتري اعطا می گرددنیازهاي اساسی کشور و گسترش نهضت تولی

 .این وام به دانشجویان شاغل ، بورس و یا افرادي که بدهی معوقه دارند پرداخت نمی گردد 

به منظور تضمین بازپرداخت اصل وام ویژه دانشجویان دکتري متقاضیان موظف به :  شرایط دریافت وام

ریال یک نفر ضامن و مازاد بر آن دو نفر ضامن  150,000,000تا سقف ( دو ضامن سپردن سند تعهد محضري با 

 .طبق ضوابط موجود درصندوق رفاه می باشند )

هر سه (ریال و به صورت فصلی  6,000,000مبلغ وام تسهیالت تحصیلی دکتري پرداختی از سوي صندوق ماهیانه 

 .می باشد) ماه یکبار 

موازات پرداخت وام تحصیلی دکتري توسط صندوق رفاه دانشجویان  بانک توسعه به :  1 وام ویژه دکتري نوع

 .ریال پرداخت می نماید 7,000,000تعاون نیز تسهیالت دکتري طبق تفاهمنامه و بر اساس مقررات بانکی ماهیانه 

  می توانند نسبت به اخذ وام ویژه دکتري ) صندوق یا بانک(دانشجویان صرفا از یک منبع

 .ماینداقدام ن

 

 دکتري  ویژه تسهیالت ضروري : 

ویژه وام ضروري ، دکتريروزانه  صندوق رفاه در راستاي حمایت بیشتر از دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره

 .پرداخت می نماید دکتري 

تنها یکبار در طول ) واجد شرایط(پیوسته این وام صرفا به دانشجویان روزانه مقطع دکتري تخصصی ناپیوسته و 

 .ریال قابل پرداخت می باشد 30,000,000به مبلغ تحصیلی مقطع 

جهت پرداخت وام مذکور تکمیل فرم ضروري به عنوان رویداد که به تایید معاونت دانشجویی رسیده باشد الزامی 

 .است 
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غذ و یارا  ط  وا ط و  را یده  ی چ و  دا
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 :96-97ل تحصیلی نرخ ژتون غذاي دانشجویی در سا
 

 : اي براي دانشجویان با سه قیمت ژتون در سال تحصیلی جاري به شرح زیر صورت می گیردارائه غذاي یارانه

 ریال  600,8  ):شام-ناهار(هزینه  غذاي کم 

  ریال 500,12): شام-ناهار(غذاي متوسط هزینه 

  ریال  000,14): شام-ناهار(غذاي پرهزینه 

 ریال 7،000: صبحانه 

 ریال  500,38تا  500,27 نشجویان خارج از سنوات بیندا 

 
 : رستوران هاي مکمل و محل فروش غذاهاي آماده

به منظور ایجاد تنوع غذاي دانشجویی، افزایش قدرت انتخاب دانشجو در نوع غذا و همچنین کمک به افزایش      
ماده، در فضاي دانشگاهها در نظر گرفته کیفیت و رضایتمندي دانشجویان، رستوران هاي آزاد و محل فروش غذاي آ

می شود که دانشجویان در نوبت هاي صبحانه، ناهار و شام امکان استفاده از غذاهاي متنوع با قیمت مناسب را 
داشته باشند و براي دانشگاه ها این امکان وجود دارد که به منظور تشویق دانشجویان در استفاده از این رستوران ها 

 . غذا را بصورت یارانه به دانشجویان پرداخت نمایندبخشی از قیمت 
 

 : وام تغذیه
در راستاي حمایت از دانشجویان مستعد کم بضاعت در بهره مندي از غذاهاي متنوع ارائه شده در دانشگاه، این وام 

-رداخت میتوسط صندوق رفاه دانشجویان و از طریق ادارات رفاه و تا سقف هزینه ژتون نوبت ناهار و شام قابل پ
 . باشد

هاي تمام شده بابت یک پرس غذاي دانشجویی از منابع شود هزینهجهت استحضار دانشجویان عزیز، یادآور می 
 :شودمختلف به شرح زیر تامین می

  یارانه تغذیه 
  ژتون دانشجویی( مشارکت دانشجو( 

 فرهنگی-سرانه رفاهی 

 ها درآمد اختصاصی دانشگاه 

زایش سهم دانشجو، امکان افزایش کیفیت و تنوع غذاهاي قابل ارائه در رستوران هاي بنابراین، با اف       
 . دانشجویی ایجاد می شود
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دانشجویان حائز شرایط در طول خوابگاه دانشجویی به عنوان یکی از امکانات رفاهی دانشگاه مکانی است که      
 .گذرانندتحصیل به صورت فردي یا گروهی، قسمتی از اوقات خود را برابر مقررات مربوط در آن مکان می

 
 نحوه اداره -1ماده

سیسات و اجراي مقررات عمومی بر عهده اداره تأهاي دانشجویی و مسئولیت حفظ اموال اماکن، مدیریت خوابگاه
 .معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه است ها در حوزهخوابگاه

 
 شرایط واگذاري  -2ماده 

بندي آن با توجه به امکانات موجود دانشگاه براي دانشجویان شرایط واگذاري خوابگاه دانشجویی و نحوه امتیاز
توسط دانشگاه  هاي زیرغیربومی که امکان تردد روزانه از محل سکونت به محل دانشگاه را ندارند، با رعایت اولویت

 :گرددتعیین می
هاي علمی، ورزشی و فرهنگی بر اساس المللی در زمینههاي برتر در سطح ملی و بیندانشجویان داراي مقام -3-1

 .نامه هاي مصوبآیین
 ).ره(دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی -3-2
 .دانشجویان شاهد و ایثارگر -3-3
 .هاي تحصیالت تکمیلیانشجویان دورهد -3-4
 باشندهاي دانشجویی در اولویت میدانشجویان مجرد غیربومی جدیدالورود جهت اسکان در خوابگاه  -3-5

هلی با توجه به امکانات موجود توسط دانشگاه متأهاي بندي در واگذاري خوابگاهشرایط و نحوه اولویت :تبصره
 .گرددتعیین می

 
 و مدت اسکاننحوه : 3ماده 

دانشجویان واجد شرایط با توجه به امکانات و تعداد متقاضیان می توانند از تاریخ شروع به تحصیل به شرح زیر از 
 :هاي دانشجویی برخوردار شوندخوابگاه

 .نیمسال  4ارشد ناپیوسته حداکثر کارشناسیهاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشجویان دوره -4-1
 .نیمسال 8ر حداکثهاي کارشناسی پیوسته و دکتراي تخصصی ان دورهدانشجوی -4-2
 .    نیمسال 12حداکثر) دامپزشکی(هاي کارشناسی ارشد پیوسته دانشجویان دوره -4-3
 

 ودیعه: 4ماده 
دانشجوي ساکن در خوابگاه ملزم به حفظ و نگهداري اموال موجود در خوابگاه است و در صورت وارد آوردن 

هاي احتمالی وارده لذا به منظور جبران خسارت. هاي وارده به عهده دانشجو خواهد بودان کلیه خسارتخسارت، جبر
شود تا عند اللزوم براي در طول مدت اقامت، مبلغی به عنوان ودیعه از دانشجو دریافت و به حساب مربوط واریز می

 .جبران خسارت وارده به خوابگاه، مورد استفاده قرار گیرد
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 اجاره بهاء: 5ه ماد
و  مورخ / 27106بخشنامه شماره  4صندوق رفاه دانشجویان و بند  9/12/1371قانون مصوب  3در اجراي ماده 

-بهاي خوابگاهوزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوري به منظور ایجاد روش یکسان در دریافت اجاره 15/11/1373
 :گرددت اجرا ابالغ میهاي دانشجویی در سراسر کشور، دستورالعمل زیر جه

هاي دانشجویی استفاده کنند که از هیچگونه کمک مؤسسات دیگر و وام توانند از خوابگاهدانشجویانی می -1
مسکن صندوق رفاه دانشجویان استفاده ننمایند و به کاري که مستلزم کسب درآمد باشد نیز اشتغال نداشته باشند 

 ).کار دانشجویی مستثنی است(
 
-یان ملزم به پرداخت اجاره بهاي خوابگاه ها بصورت نقدي درابتداي هر نیمسال تحصیلی میکلیه دانشجو -2

گردند و چنانچه دانشجویان تا پایان نیمسال درصد تخفیف اجاره بها می 10باشند که در این صورت مشمول 
تورالعمل نحوه بهاي خوابگاه ننمایند مشمول جریمه تأخیر طبق فرمول دستحصیلی اقدام به پرداخت اجاره

محاسبه جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیالت دانشجویی خواهند شد و استفاده از خوابگاه در نیمسال بعد 
ها موظفند دانشجویان را قبل از سکونت در دانشگاه. باشدمی) اصل و جریمه دیرکرد( مشروط به تسویه بدهی

مصوبه سوم، نشست چهل و پنجم هیات .( لع سازندبهاي خوابگاه مطخوابگاه از نحوه پرداخت و محاسبه اجاره
 )09/06/1394امنا، مورخ 

 
، سازمان )ره(هاي تحت پوشش کمیته امداد امام خمینیاز دانشجویان شامل گروه% 10حداکثر  -1تبصره 

بهزیستی، شاهد و ایثارگر و دانشجویان داراي شرایط خاص به تشخیص معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه از 
داخت نقدي اجاره بهاء خوابگاه معاف شده و بدهی خود را پس از فراغت از تحصیل به صورت اقساط مطابق پر

 .مقررات بازپرداخت صندوق تأدیه خواهند کرد
 

درصد کل  10بضاعت آنان بیشتر از هاي که تعداد دانشجویان کمدسته از دانشگاهدر ضمن براي آن :متن الحاقی
باشد، با درخواست معاون دانشجویی دانشگاه و تأیید ن پرداخت نقدي براي آنان میسر نمیدانشجویان بوده و امکا

مصوبه چهارم، نشست چهل و ششم .(درصد قابل افزایش است 20رییس صندوق رفاه دانشجویان، درصد فوق به 
 )04/11/1394هیات امنا، مورخ 

ي هاهاي مازاد ظرفیت خود را با رعایت سرانهبگاهباشند خواها و مراکز آموزش عالی مجاز میدانشگاه -2تبصره
بر مبلغ اجاره بهاء تعیین شده و به ازاء دریافت نقدي در ابتداي هر نیمسال تحصیلی،  عالوه% 50استاندارد و با نرخ 

 .در اختیار سایر دانشجویان متقاضی فاقد شرایط اسکان، در خوابگاه قرار دهند
مند از خوابگاه در نیمسال تابستان نیز مشمول همین تبصره دانشجویان بهره دانشجویان میهمان و :تذکر مهم

 .باشندمی
 

دلیل طوالنی شدن مدت تحصیل، متقاضی استفاده از مبناي نرخ اجاره بهاء خوابگاه دانشجویان که به  -3تبصره 
س جدول ذیل و به صورت نیمسال تحصیلی در صورت ظرفیت خوابگاهی مازاد بر اسا 3باشند تا سقف خوابگاه می

 .گرددپرداخت نقدي در ابتداي هر نیمسال تحصیلی محاسبه می
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 درصد افزایش اجاره بهاء نیمسال اقامت اضافی
 %100 اول
 %150 دوم
 %200 سوم

 
 
 
 

هاي آموزشی خاص که مطابق برنامه آموزشی دانشگاه با تأیید دانشجویان شاغل به تحصیل در گروه -4تبصره 
باشند، با تشخیص هیأت رییسه دانشگاه و در صورت وجود موزشی مجبور به تحصیل در نیمسال اضافی میگروه آ

مصوبه .(گرددبها خوابگاه نیمسال اول اضافی آنها به صورت عادي محاسبه میظرفیت خوابگاهی، مبلغ اجاره
 )18/03/1395دوازدهم، نشست چهل و هفتم هیات امنا، مورخ 

هاي دانشجویی مجردي و متاهلی براي پرداخت نقدي و غیرنقدي مطابق جدول اء خوابگاهبهمیزان اجاره -3
 .پیوست محاسبه و دریافت خواهد شد

باشند که پس از پایان هر سال تحصیلی، قطع ارتباط هاي دانشجویی متعهد میمند از خوابگاهدانشجویان بهره -4
در غیر اینصورت از . نت دوران دانشجویی را تخلیه نماینددانشجویی و یا فراغت از تحصیل، خوابگاه محل سکو

 .زمان استنکاف موظف به پرداخت ده برابر اجاره بهاي خوابگاه به طور یکجا خواهند بود
-هاي دانشجویی در هر سال تحصیلی توسط هیأت امناي صندوق تعیین و ابالغ میبهاي خوابگاهمیزان اجاره -5

 . گردد
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 96-97مبالغ مصوب سال تحصیلی 

ضوابط  نام وام ردیف
درصد  ازیمدارك مورد ن 95-96مبلغ مصوب سال  پرداخت

 کارمزد

 تحصیلی  1

مجرد  
 )ماهیانه(کاردانی

900،000 

 سند تعهد -1

بدون 
 کارمزد

مجرد کارشناسی 
 )ماهیانه(

1،000،000 

مجرد  کارشناسی 
 )ماهیانه(ارشد 

1،100،000 

مجرد  دکتري 
 )ماهیانه(

1،250،000 

متاهل  
 )ماهیانه(کاردانی

1،150،000 

متاهل  
 )ماهیانه(کارشناسی

1،250،000 

متاهل  کارشناسی 
 )ماهیانه(ارشد 

1،500،000 

متاهل دکتري 
 )ماهیانه(

1،750،000 

2 
تحصیلی 
ممتاز و 

 نمونه

کلیه مشموالن 
طبق قانون 

 صندوق

تا دو برابر مبلغ سقف حداکثر 
 وام تحصیلی

 سند تعهد-1
 تاییدیه و معرفی نامه سازمان سنجش آموزش کشور -2
 تاییدیه دفتر استعداد هاي درخشان -3
 تاییدیه وزارت آموزش و پرورش-4
 تاییدیه سازمانم پژوهشهاي علمی و صنعتی -5

 مسکن 3

) تهران(مجرد 
 )ماهیانه(

1،500،000 

 سند تعهد-1
 تصویر اجاره نامه رسمی  به نام دانشجو اصل و-2

شهر 5( مجرد  
 )ماهیانه) (بزرگ

1،250،000 

سایر (مجرد 
 )ماهیانه) (شهرها

1،000،000 

) تهران(متاهل 
 )ماهیانه(

2،500،000 
 سند تعهد-1
 اصل و تصویر اجاره نامه رسمی به نام دانشجو-2
 اصل و تصویر عقدنامه-3

 شهر5( متاهل 
 )ماهیانه) (بزرگ

2،000،000 

سایر (متاهل
 )ماهیانه) (شهرها

1،700،000 

 ضروري 4
کلیه مشموالن 

طبق قانون 
 صندوق

6،000،000 
 سند تعهد -1
در خصوص هر یک از (فاکتور هزینه کرد دانشجو  -2

 ماه 6به تاریخ کمتر از ) رویدادهاي ضروري
 مستندات اخذ پایان نامه -3

5 

 ضروري
رید خ( 

کتاب 
 )تخصصی

 5،000،000 کارشناسی ارشد

دکتراي تخصصی 
 غیر بورسیه 

8،000،000 

6 
ضروري 

 ممتاز نمونه
 10،000،000 کارشناسی

 سند تعهد-1
 تاییدیه و معرفی نامه سازمان سنجش آموزش کشور -2
 تاییدیه دفتر استعداد هاي درخشان -3
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کارشناسی ارشد 
 و دکتري

12،000،000 

 تاییدیه وزارت آموزش و پرورش-4
 سازمانم پژوهشهاي علمی و صنعتی تاییدیه -5

7 
 

ضروري 
 مبتکر

کلیه مشموالن 
طبق قانون 

 صندوق
20،000،000 

 سند تعهد-1
 گواهی ثبت اختراع براي دریافت مرحله اول  -2
درصد کار براي دریافت مرحله  70تاییدیه رسمی اتمام -3
2 
 

8 
ضروري 
قهرمان 
 ورزشی

کلیه مشموالن 
طبق قانون 

 صندوق
10،000،000 

 سند تعهد-1
اسناد هزینه کرد دانشجو درخصوص هر یک از  -2

 )خرید تجهیزات و البسه ورزشی(رویدادهاي وام ضروري
نفرات اول تا سوم المپیاد هاي ورزشی دانشگاههاي -3

تاییدیه اداره کل تربیت بدنی وزارت متبوع در (کشور
 )خصوص حکم قهرمانی 

نفرات اول تا سوم مسابقات قهرمانی دانشگاههاي  -4
تاییدیه اداره کل تربیت بدنی وزارت متبوع در (کشور

 )خصوص حکم قهرمانی 
نفرات اول تا سوم مسابقات بین المللی و جهانی  -5

تاییدیه اداره کل تربیت بدنی وزارت متبوع در (دانشجویی
 )خصوص حکم قهرمانی 

تاییدیه سازمان (لی کشوردانشجویان عضو تیم  م -6
 )تربیت بدنی در خصوص عضویت در تیم ملی

بدون 
 کارمزد

9 
ضروري 
 روشندل

کاردانی و 
 کارشناسی

 سند تعهد -1 20،000،000
در خصوص هر یک از ( اسناد هزینه کرد دانشجو  -2

 ماه 6به تاریخ کمتر از ) رویدادهاي وام ضروري
 ت گواهی بهزیستی مبنی بر تایید معلولی -3
 مستندات اخذ واحد پایان نامه  -4

تحصیالت 
 تکمیلی

30،000،000 

10 
حوادث 

 غیرمترقبه
روزانه کلیه 

 مقاطع
20،000،000 

 سند تعهد -1
تاییدیه خسارت حوادث مذکور توسط فرمانداري یا -2

 استانداري محل سکونت

11 
ودیعه 
 مسکن

کاردانی  -تهران
 و کارشناسی

50،000،000 

 هدسند تع -1
 اصل و تصویر عقد نامه-2
 صل و تصویر اجاره نامه رسمی  به نام دانشجو -3

 -تهران
تحصیالت 

 تکمیلی
100،000،000 

 -پنج شهر بزرگ
کاردانی و 
 کارشناسی

40،000،000 

 -پنج شهر بزرگ
تحصیالت 

 تکمیلی
80،000،000 

 -سایر شهرها
کاردانی و 
 کارشناسی

30،000،000 

 -ایر شهرهاس
 60،000،000تحصیالت 
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 تکمیلی

12 
ودیعه 
مسکن 
 مجردي

 سند تعهد -1 25،000،000 تهران
تصویر تفاهم نامه مسکن مجردي بین صندوق و  -2

 دانشگاه
 20،000،000 پنج شهر بزرگ

 15،000،000 سایر شهرها

13 

ودیعه 
مسکن 

 دانشجویان
متاهلی  

 غیرایرانی

کلیه مشموالن 
قانون  طبق

 صندوق
50،000،000 

فرم تعهد بازپرداخت تسهیالت ممهور به مهر معاون  -1
 دانشجویی دانشگاه

 تصویر گذرنامه دانشجو و همسر -2
 اصل و تصویر اجاره نامه رسمی  به نام دانشجو-2

 تغذیه  14

کلیه مشموالن به 
تفکیک 

دانشجویان 
خوابگاهی  و غیر 

 خوابگاهی

ژتون هر ساله بر مبناي نرخ 
غذا  و تعداد وعده هاي 

مصرفی دانشجو تعیین می 
 شود

 سند تعهد  -1

15 
تحصیلی 
دانش 

 هسته اي

مجرد  
 )ماهیانه(کاردانی

1،350،000 

 سند تعهد -1
 تصویر کارت دانشجویی -2

مجرد کارشناسی 
 )ماهیانه(

1،500،000 

مجرد  کارشناسی 
 )ماهیانه(ارشد 

1،650،000 

ري مجرد  دکت
 )ماهیانه(

1،875،000 

متاهل  
 )ماهیانه(کاردانی

1،725،000 

بدون 
 کارمزد

متاهل  
 )ماهیانه(کارشناسی

1،875،000 

متاهل  کارشناسی 
 )ماهیانه(ارشد 

2،250،000 

متاهل دکتري 
 )ماهیانه(

2،625،000 

16 
ضروري 
دانش 

 هسته اي

 سند تعهد -1 9،000،000 کارشناسی
 صویر کارت دانشجوییت -2
 اسناد هزینه کرد هر یک از رویداد هاي ضروري -3

 9،000،000 کارشناسی ارشد

 9،000،000 دکتراي تخصصی

17 
مسکن 
دانش 

 هسته اي

) تهران(مجرد 
 )ماهیانه(

2،250،000 

 سند تعهد -1
 تصویر کارت دانشجویی -2
 اصل و تصویر اجاره نامه رسمی به نام دانشجو -3

شهر 5( مجرد  
 )ماهیانه) (بزرگ

1،875،000 

) سایر شهرها(مجرد 
 )ماهیانه(

1،500،000 

) تهران(متاهل 
 )ماهیانه(

3،750،000 

شهر 5( متاهل 
 )ماهیانه) (بزرگ

3،000،000 

) سایر شهرها(متاهل
 )ماهیانه(

2،550،000 

زیارت *  18
عتبات 
عالیات 

 کشور عراق

شموالن کلیه م
طبق قانون 

 )مجرد(صندوق 
10,000,000 

 سند تعهد -1
 فرم معرفی نامه ستاد عتبات  -2
 )پاسپورت -فیش ثبت نام (مستندات سفر  -3

19 
کلیه مشموالن 

طبق قانون 
 )متأهل(صندوق 

15,000,000 

 ازدواج 20
کلیه مشموالن 

طبق قانون 
 صندوق

20،000،000 

 سند تعهد -1
عقدنامه که تاریخ وقوع عقد کمتر از اصل و تصویر  -2

 یک سال باشد 
 4 سند تعهد-1 3،000،000کاردانی و  شهریه 21
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 درصد کارشناسی
کارشناسی ارشد 

 ناپیوسته
11،500،000 

کارشناسی ارشد 
 پیوسته

7،000،000 

 11،500،000 دکتراي حرفه اي
دکتري تخصصی 

 پیوسته
5،000،000 

صصی دکتري تخ
 ناپیوسته

25،000،000 

22 
شهریه 

 غیرانتفاعی

کاردانی و 
 کارشناسی

3،000،000 

کارشناسی ارشد 
 ناپیوسته

11،500،000 

دکتري تخصصی 
 ناپیوسته

25،000،000 

23 
شهریه 
دانشگاه 

 آزاد

کاردانی و 
 کارشناسی

5،000،000 

کارشناسی ارشد 
 ناپیوسته

11،500،000 

 11،500،000 حرفه اي دکتراي
دکتري تخصصی 

 ناپیوسته
25،000،000 

 ویژه دکتري 24

بانک توسعه 
 تعاون

  2تکمیل تقاضا در سیستم فاز -1 7,000,000

تحصیلی ویژه 
 دکتري

6,000,000 

میلیون تومان و بیشتر از آن  15یک سند تعهد تا مبلغ  -1
 سند تعهد 2
تایید معاونت دانشجویی  دکتري و به 2و  1فرم شماره  -2

 رسیده باشد

ضروري ویژه 
 دکتري

30,000,000 

 سند تعهد  -1
در خصوص هر یک از (فاکتور هزینه کرد دانشجو   -2

ماه به میزان  6به تاریخ کمتر از ) رویدادهاي ضروري
 میلیون تومان3حداقل 

بدون 
 کارمزد
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 ) ماهانه( 96-97هاي ملکی متأهلی سطح یک و دو درسال نرخ اجاره بهاي خوابگاه               

 امکانات مشترك امکانات مستقل نیمسال/ نوع پرداخت عنوان سکونت

جاز
ت م

کون
س

 )
انه

روز
( 

 نیمسال اول

 1،004،754 1،435،363 غیرنقدي

 904،278 1،291،827 )درصد تخفیف 10( نقدي

 نیمسال دوم

 1،004،754 1،435،363 غیرنقدي

 904،278 1،291،827 )درصد تخفیف 10( نقدي

 1،507،131 2،153،044 نقدي تابستان

 نیمسال اول اضافی

 2،009،508 2،870،725 مهر

 2،009،508 2،870،725 بهمن

 نیمسال دوم اضافی
 2،511،884 3،588،407 مهر

 2،511،884 3،588،407 بهمن

 نیمسال سوم اضافی
 3،014،262 4،306،088 مهر

 3،014،262 4،306،088 بهمن

جاز
ت م

کون
س

)
ه، 

شبان
غل

شا
ه، 

سی
بور

ن، 
هما

م
( 

 1،507،131 2،153،044 مهر نیمسال اول

 1،507،131 2،153،044 بهمن نیمسال دوم

 2،260،696 3،229،566 نقدي تابستان

افی
 اض

هاي
ال 

مس
نی

 )
ن، 

هما
ه، م

شبان غل
وشا

سیه 
بور

( 

 نیمسال اول اضافی
 3،014،262 4،306،088 مهر

 3،014،262 4،306،088 بهمن

 نیمسال دوم اضافی
 3،767،827 5،382،609 مهر

 3،767،827 5،382،609 بهمن

 نیمسال سوم اضافی
 4،521،392 6،459،132 مهر

 4،521،392 6،459،132 بهمن

جاز
یرم

ت غ
کون

س
)

دم 
ع وقع

ه بم
خلی

ت
( 

 روزانه
 10،047،538 14،353،625 مهر

 10،047،538 14,353،625 بهمن

 شبانه، مهمان، بورسیه وشاغل
 15،071،307 21،530،438 مهر

 15،071،307 21،530،438 بهمن
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 ) ماهانه( 96-97نرخ اجاره بهاي خوابگاههاي ملکی متأهلی سطح سه درسال               

 امکانات مشترك امکانات مستقل نیمسال/ نوع پرداخت عنوان سکونت

س
جاز

ت م
کون

 )
انه

روز
( 

 نیمسال اول
 961،069 1،372،955 غیرنقدي

 864،962 1،235،660 )درصد تخفیف 10( نقدي

 نیمسال دوم
 961،069 1،372،955 غیرنقدي

 864،962 1،235،660 )درصد تخفیف 10( نقدي

 1،441،603 2،059،433 نقدي تابستان

 نیمسال اول اضافی
 1،922،138 2،745،911 مهر

 1،922،138 2،745،911 بهمن

 نیمسال دوم اضافی
 2،402،672 3،432،388 مهر

 2،402،672 3،432،388 بهمن

 نیمسال سوم اضافی
 2،883،207 4،118،866 مهر

 2،883،207 4،118،866 بهمن

جاز
ت م

کون
س

)
ه، 

شبان ه، 
سی

بور
ن، 

هما
م

غل
شا

( 

 1،441،603 2،059،433 مهر نیمسال اول

 1،441،603 2،059،433 بهمن ومنیمسال د

 2،162،405 3،089،150 نقدي تابستان
افی

 اض
هاي

ال 
مس

نی
 )

ن، 
هما

ه، م
شبان غل

وشا
سیه 

بور
( 

 نیمسال اول اضافی
 2،883،207 4،118،866 مهر

 2،883،207 4،118،866 بهمن

 نیمسال دوم اضافی
 3،604،008 5،148،583 مهر

 3،604،008 5،148،583 بهمن

 ال سوم اضافینیمس
 4،324،810 6،178،300 مهر

 4،324،810 6،178،300 بهمن

جاز
یرم

ت غ
کون

س
)

لیه 
 تخ

عدم
وقع

بم
( 

 روزانه
 9،610،688 13،729،554 مهر

 9،610،688 13،729،554 بهمن

شبانه، مهمان، بورسیه 
 وشاغل

 14،416،032 20،594،332 مهر

 14،416،032 20،594،332 بهمن
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 حوه واگذاري و اداره خوابگاه دانشجویینامه نینیآ
 مقدمه

ها و ها و لزوم تالش دانشگاهمند به تحصیل و محدودیت امکانات موجود در دانشگاهافزون دانشجویان عالقهبا عنایت به حجم روز
نه امکانات در بین مین مسکن مناسب در طول تحصیل و با هدف توزیع بهیتأمراکز آموزش عالی براي کاهش نگرانی دانشجویان در 

 .گرددهاي دانشجویی تدوین مینامه نحوه واگذاري و اداره خوابگاهآییندانشجویان، 
 تعریف -1ماده

خوابگاه دانشجویی به عنوان یکی از امکانات رفاهی دانشگاه مکانی است که دانشجویان حائز شرایط در طول تحصیل به صورت 
 .گذرانندبرابر مقررات مربوط در آن مکان میفردي یا گروهی، قسمتی از اوقات خود را 

 
 نحوه اداره -2ماده

ها در حوزه سیسات و اجراي مقررات عمومی بر عهده اداره خوابگاهتأهاي دانشجویی و مسئولیت حفظ اموال اماکن، مدیریت خوابگاه
 .معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه است

ها منوط به هماهنگی با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه برنامه در خوابگاه نحوه هر گونه فعالیت فرهنگی و فوق -1تبصره
 .است

 .تواند از مشارکت دانشجویان ساکن براي انجام امور فرهنگی و اداره خوابگاه استفاده کنددانشگاه می -2تبصره
 

 شرایط واگذاري  -3ماده 
آن با توجه به امکانات موجود دانشگاه براي دانشجویان غیربومی که امکان بندي شرایط واگذاري خوابگاه دانشجویی و نحوه امتیاز

 :گرددهاي زیر توسط دانشگاه تعیین میتردد روزانه از محل سکونت به محل دانشگاه را ندارند، با رعایت اولویت
نامه هاي بر اساس آیین فرهنگی هاي علمی، ورزشی والمللی در زمینههاي برتر در سطح ملی و بیندانشجویان داراي مقام -3-1

 .مصوب
 ).ره(دانشجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی -3-2
 .دانشجویان شاهد و ایثارگر -3-3
 .هاي تحصیالت تکمیلیدانشجویان دوره -3-4

 .گرددموجود توسط دانشگاه تعیین می هلی با توجه به امکاناتمتأهاي بندي در واگذاري خوابگاهشرایط و نحوه اولویت :تبصره

 .دانشجویان مجرد غیر بومی جدید الورود جهت اسکان در خوابگاه هاي دانشجویی در الویت می باشند 3-5*
 

 نحوه و مدت اسکان: 4ماده 
هاي از خوابگاهدانشجویان واجد شرایط با توجه به امکانات و تعداد متقاضیان می توانند از تاریخ شروع به تحصیل به شرح زیر 

 :دانشجویی برخوردار شوند
 .نیمسال 4ارشد ناپیوسته حداکثر کارشناسیهاي کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشجویان دوره -4-1
 .نیمسال 8ر حداکثهاي کارشناسی پیوسته و دکتراي تخصصی دانشجویان دوره -4-2
     .نیمسال 12حداکثر) دامپزشکی( هاي کارشناسی ارشد پیوستهدانشجویان دوره -4-3

تواند در صورت کمبود امکانات موجود حداکثر مدت استفاده از خوابگاه هاي معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می -1 تبصره
 .دانشجویی را کاهش دهد

تواند می  تا سقف معین  اي از تحصیل از خوابگاه دانشجویی استفاده نکند، به نسبت باقیمانده دورهچنانچه دانشجو در دوره -2 تبصره
 .از خوابگاه دانشجویی برخوردار شود

تواند با در نظر گرفتن شرایط خاص دانشجو و امکانات موجود، مجوز اسکان دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می معاون -3 تبصره
 .جویان صادر کنددانشجو و حداکثر براي دو نیمسال مازاد بر سقف تعیین شده و با رعایت مقررات صندوق رفاه دانش
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تواند نسبت به صدور مجوز تخلیه دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می ، معاوندر صورت عدم تخلیه خوابگاه در موعد مقرر -4 تبصره
 .محل سکونت دانشجو اقدام نماید

بهاي اجاره ه واگذارکرده و بگااتواند در صورت وجود برنامه آموزشی ایام تابستان به دانشجویان واجد شرایط خودانشگاه می -5 تبصره
 .مربوط را به صورت نقدي دریافت کند

 
 ودیعه: 5ماده 

دانشجوي ساکن در خوابگاه ملزم به حفظ و نگهداري اموال موجود در خوابگاه است و در صورت وارد آوردن خسارت، جبران کلیه 
اي احتمالی وارده در طول مدت اقامت، مبلغی به عنوان هلذا به منظور جبران خسارت. هاي وارده به عهده دانشجو خواهد بودخسارت

 .مورد استفاده قرار گیرد ،زوم براي جبران خسارت وارده به خوابگاهللعند ا شود تاودیعه از دانشجو دریافت و به حساب مربوط واریز می
 .کندمی دوق رفاه دانشجویان تعیینصن ییدتأدانشگاه هر ساله مناسب با نوع خدمات خوابگاهی مبلغ ودیعه را پس از  -1 تبصره
 .نمایددانشگاه در هنگام تسویه حساب دانشجو، در صورت عدم ایجاد خسارت، مبلغ ودیعه وي را اعاده می -2 هتبصر

 
 مقررات عمومی:  6 ماده

 :هاي دانشجویی ملزم به رعایت مقررات عمومی به شرح زیر استدانشجو در مدت اقامت در خوابگاه
هاي خوابگاه   ورود و خروج مجاز دانشجویان ساکن در خوابگاه و اوقات مالقات بر حسب فصول سال از سوي اداره  ساعت -6-1

 .شوددانشجویی دانشگاه تعیین و اعالم می
-به منظور رعایت سکوت و آرامش، به تناسب فصول، ساعاتی به عنوان زمان سکوت عمومی توسط اداره خوابگاه اعـالم مـی   -6-2

 .شود
استفاده از وسایل سمعی و بصري و رایانه در صورت رضایت ساکنین اتاق و عدم تجاوز به حقـوق دیگـران و رعایـت مـوازین      -6-3

 .قانونی بال مانع است
 .پذیرش میهمان در اتاق دانشجو ممنوع است -6-4
 .اه مجاز استدانشجویی و فرهنگی دانشگ با مجوز کتبی معاون بازرسی از اتاق دانشجویان صرفاً -6-5
در  ورود مالقات کننده مرد به خوابگاه خواهران و ورود مالقات کننده زن به خوابگاه برادران ممنوع است و انجام مالقات صرفاً -6-6

 .  شود ، مجاز استهاي دانشجویی تعیین میهاي ویژه که توسط اداره خوابگاهمحل
هـاي  محـل     براي مدت معین و در  ، صرفاًشجویان دختر در خارج از خوابگاهدر صورت اعالم کتبی ولی دانشجو ، اقامت دان -6-7

 .مانع استاعالم شده از سوي ولی دانشجو، بال
 .انجام نظافت اتاق و حفظ بهداشت عمومی خوابگاه بر عهده دانشجویان ساکن خوابگاه است  -6-8
 .انواده دانشجو اطالع دهدتواند غیبت دانشجوي ساکن در خوابگاه را به خدانشگاه می -6-9
 .تواند در مورد ادامه سکونت دانشجو تجدید نظر کنددر صورت غیبت مستمر دانشجو، دانشگاه می -6-10
 

 مقررات اخالقی و فرهنگی: 7ماده 
نشجویی هاي دا، رعایت حقوق ساکنین اماکن مسکونی مجاور و یا مشرف بر خوابگاهرعایت شعائر و شئونات اسالمی، حجاب اسالمی

 .هاي دانشجویی الزامی استو حفظ آرامش ساکنین داخل و خارج ساختمان براي کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه
تواند برابر مقررات با دانشجوي نامه معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه میدر صورت عدم رعایت موارد مندرج در این آیین :8ماده 

 .خاطی برخورد کند
 

تحقیقات و  به تصویب وزیر علوم، 11/11/83تاریخ  شامل مقدمه و هشت ماده و ده تبصره و هفده بند در این آیین نامه
 که )به تصویب هیات امنا صندوق رسیده است  23/12/93در تاریخ  5-3(یک بند  و *فناوري رسیده

 .گرددهاي قبلی لغو  مینامهاز تاریخ ابالغ الزم االجراست و کلیه آیین
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 آموزش عالی ها و مؤسساتهاي دانشجویی دانشگاهبهاي خوابگاهالعمل مربوط به اجارهدستور

 
 مقدمه

وزیر  15/11/1373و  مورخ  /27106بخشنامه شماره  4صندوق رفاه دانشجویان و بند  9/12/1371قانون مصوب  3در اجراي ماده 
هاي دانشجویی در سراسر کشور، بهاي خوابگاهیافت اجارهمحترم علوم، تحقیقات و فناوري به منظور ایجاد روش یکسان در در

 :گردددستورالعمل زیر جهت اجرا ابالغ می
هاي دانشجویی استفاده کنند که از هیچگونه کمک مؤسسات دیگر و وام مسکن توانند از خوابگاهدانشجویانی می -3

کار (باشد نیز اشتغال نداشته باشند  صندوق رفاه دانشجویان استفاده ننمایند و به کاري که مستلزم کسب درآمد
 ).دانشجویی مستثنی است

ي هر نیمسال تحصیلی می باشند که دراین کلیه دانشجویان ملزم به پرداخت اجاره بهاي خوابگاه ها بصورت نقدي درابتدا -2*
اقدام به پرداخت اجاره درصد تخفیف اجاره بهاء می گردند و چنانچه دانشجویان تا پایان نیمسال تحصیلی  10صورت مشمول  

بهاي خوابگاه ننمایند مشمول جریمه تاخیر طبق فرمول دستور العمل نحوه محاسبه جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیالت 
 . می باشند) اصل وجریمه دیرکرد(دانشجویی خواهند شد و استفاده از خوابگاه در نیمسال بعد مشروط به تسویه بدهی 

 .ن را قبل از سکونت در خوابگاه از نحوه پرداخت و محاسبه اجاره بهاي خوابگاه مطلع سازنددانشگاهها موظفند دانشجویا
دانشجویان در ابتداي هر نیم سال تحصیلی و قبل ورود به خوابگاه ملزم به پرداخت نقدي اجاره بها هستند که دراین :(تذکر

تا  91ی گردند و در صورت عدم پرداخت مبلغ از روز درصد تخفیف م 10روز از ابتداي نیم سال تحصیلی مشمول  90صورت تا 
پایان نیم سال تحصیلی مبلغ تخفیف ازبدهی خوابگاه نقدي کسر و مبلغ به صورت نقدي بدون تخفیف محاسبه شده و تغییر نام 

ریمه دیرکرد می یابد که پس از آن در صورت پرداخت نکردن اجاره بهاي خوابگاه، از پایان نیم سال تحصیلی به بعد مشمول ج
 )خواهد بود) اصل و جریمه (شده و استفاده از خوابگاه در نیم سال بعد مشمول تصفیه بدهی 

 

، سازمان بهزیستی، )ره(هاي تحت پوشش کمیته امداد امام خمینیشامل گروه متقاضی خوابگاه از دانشجویان% 10حداکثر  -1تبصره 
تشخیص معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه از پرداخت نقدي اجاره بهاء  شاهد و ایثارگر و دانشجویان داراي شرایط خاص به

 .خوابگاه معاف شده و بدهی خود را پس از فراغت از تحصیل به صورت اقساط مطابق مقررات بازپرداخت صندوق تأدیه خواهند کرد

درصد کل تعداد  10ت آنان بیشتر از در ضمن براي آن دسته از دانشگاه هایی که تعداد دانشجویان کم بضاع: تبصره الحاقی *
دانشجویان بوده و امکان پرداخت نقدي براي آنان میسر نمی باشد، با درخواست معاون دانشجویی دانشگاه و تائید رئیس صندوق رفاه 

 .درصد قابل افزایش است 20دانشجویان، در صد فوق به 
نامه نحوه  آیین 9هاي دانشجویی مطابق موارد مندرج در ماده مدت مجاز استفاده دانشجویان واجد شرایط از خوابگاه -2تبصره

 .هاي صندوق رفاه دانشجویان خواهد بوداستفاده از وام
ي استاندارد و با نرخ هاسرانه هاي مازاد ظرفیت خود را با رعایتباشند خوابگاهها و مراکز آموزش عالی مجاز میدانشگاه -3تبصره

در اختیار سایر دانشجویان متقاضی  اء تعیین شده و به ازاء دریافت نقدي در ابتداي هر نیمسال تحصیلی،بر مبلغ اجاره به عالوه% 50
 .فاقد شرایط اسکان، در خوابگاه قرار دهند

 .باشندمند از خوابگاه در نیمسال تابستان نیز مشمول همین تبصره میدانشجویان میهمان و دانشجویان بهره :تذکر مهم
باشند تا دلیل طوالنی شدن مدت تحصیل، متقاضی استفاده از خوابگاه می هنرخ اجاره بهاء خوابگاه دانشجویان که ب يمبنا -4تبصره 
نیمسال تحصیلی در صورت ظرفیت خوابگاهی مازاد بر اساس جدول ذیل و به صورت پرداخت نقدي در ابتداي هر نیمسال  3سقف 

 .گرددتحصیلی محاسبه می
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***** 
 درصد افزایش اجاره بهاء قامت اضافینیمسال ا

 %100 اول
 %150 دوم
 %200 سوم

 
ها در صورتی که درآمد ماهانه آنها تا ها و آموزشکدهپرداخت اجاره بهاء براي دانشجویان بورسیه متعهد دبیري در دانشگاه -5تبصره 

 .شکل نقدي دریافت شود باید بهریال باشد جزء دیون محسوب شده و باالتر از این مبلغ می 450,000
هاي دانشجویی اعمال و به بهاي خوابگاهنامه اجارهآیینماده این  3مدت اضافه اقامت دانشجویان شاهد بر اساس تبصره  -6تبصره 

 .گرددصورت تقسیط محاسبه و اخذ می
شگاه با تائید گروه دانشجویان شاغل به تحصیل در گروه هاي آموزشی خاص که مطابق برنامه آموزشی دان -7تبصره *

آموزشی مجبور به تحصیل در  نیمسال اضافی می باشند، با تشخیص هیات رییسه دانشگاه و درصورت وجود ظرفیت خوابگاهی ، 
 .مبلغ اجاره بهاء خوابگاه نیمسال اول اضافی آنها به صورت عادي محاسبه می گردد

نسبت به واگذاري خوابگاه  ،ءخذ سند رسمی تعهد پرداخت اجاره بهاها و مؤسسات آموزش عالی کشور موظفند پس از ادانشگاه -3
بهاي مستنکفین از دیه اجارهتأها مکلف به وابگاهخ در غیر اینصورت مؤسسه آموزشی مربوط در قبال در اختیار گذاشتن. اقدام نمایند

 .باشدپرداخت و جبران خسارت وارده می
 .از بدهی دانشجو کسرخواهد شدمبلغ پیش پرداخت در پایان تحصیالت  :تذکر

 
باشند که پس از پایان هر سال تحصیلی، قطع ارتباط دانشجویی و یا هاي دانشجویی متعهد میمند از خوابگاهدانشجویان بهره -4

 اینصورت از زمان استنکاف موظف به پرداخت در غیر .فراغت از تحصیل، خوابگاه محل سکونت دوران دانشجویی را تخلیه نمایند
 .ده برابر اجاره بهاي خوابگاه به طور یکجا خواهند بود

نمایند از طریق استفاده میهاي دانشجویی را که از خوابگاه یانسسات آموزش عالی موظفند اسامی دانشجویمؤها و دانشگاه -5
 .به صندوق ارسال کنند 2از طریق فاز سیستم اتوماسیون اداري و صرفاً

گردد را با ذکر بهاي آنها جزء بدهی دانشجویان محسوب میمندان از خوابگاه را که اجارهاطالعات بهره بایددانشگاه می -1 تبصره
 .در هر نیمسال از طریق سیستم اتوماسیون اداري به صندوق رفاه دانشجویان ارسال نمایند ءبهامبلغ اجاره

شود و باید به حساب صندوق واریز ها به عنوان یکی از منابع درآمد صندوق محسوب میبهاي خوابگاهبا عنایت به اینکه اجاره -6
هاي دانشجویی نگهداري خوابگاه جهت تعمیر و عنوان اعتبار، ها در طول سال بهبهاي خوابگاهاز درآمد اجاره% 30گردد مقرر گردیده 

 .ها تخصیص داده شودبه دانشگاه
میزان وام مسکن و میزان اجاره بهاي خوابگاه هاي دانشجویی مبناي محاسبه اجاره بهاي خوابگاه  به منظور قطع ارتباط میان -7

 * .در هر سال تحصیلی توسط هیات امناي صندوق تعیین می گردد
درخصوص خوابگاههایی که به صورت اجاره به شرط تملیک دراختیار دانشگاهها هستند، در صورتیکه اجاره تملک از محل -8

اجاره واریزي دانشگاه به ازاي خوابگاههاي اجاره به شرط % 100ات وزارت متبوع تامین نگردد، صندوق رفاه دانشجویان اعتبار
 براین اساس ، دانشگاهها باید کپی سند اجاره به شرط تملیک را. تملیک را تا زمان تملک قطعی ، به دانشگاه عودت می نماید

 * .دراختیار صندوق رفاه قرار دهند
اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان و با  3قانون برنامه پنجم توسعه و بند الف ماده  20ماده  "ب"به استناد بند  -9*

سطح، چنانچه دانشگاهها از منابع مالی در اختیار خود با  5عنایت به اجراي مدل رتبه بندي خوابگاه هاي دانشجویی در 
بگاه هاي دانشجویی اقدام نمایند، به رییس صندوق رفاه دانشجویان هماهنگی قبلی و تائید رئیس صندوق به ارتقاء خوا
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اجازه داده می شود از محل اعتبار مصوب کمک به تعمیر وتجهیز خوابگاه هاي دانشجویی در بودجه ساالنه ، تا سقف 
 .ص دهددرصد وجوه نقدي واریزي اجاره بهاي خوابگاه هاي دانشجویی آن دانشگاه را به همان دانشگاه اختصا 80
 

اساسنامه صندوق ، پیشنهاد افزایش  3ماده  "ه"قانون برنامه پنجم توسعه و بند  20ماده  "ب"به استناد بند  -10*
سطح رتبه بندي صورت گرفته مطرح و پس از بحث و بررسی با  5اجاره بهاي خوابگاه هاي دانشجویی براساس 

رصد نسبت به اجاره بهاي خوابگاه هاي دانشجویی مصوب د 15افزایش اجاره بهاي خوابگاه هاي دانشجویی تا سقف 
 .موافقت به عمل آمد 95-96از ابتداري سال تحصیلی  94-95سال تحصیلی 

آن دسته از دانشگاه هایی که بنا به دالیلی قادر به اجرا و اعمال مدل نرخ گذاري خوابگاه هاي دانشجویی بر اساس 
ند، می توانند صرفا در این سال براساس سطح یک و دو اقدام به نیست 95-96سطوح پنج گانه در سال تحصیلی 

 .دریافت اجاره بهاي خوابگاه نمایند
 
 

و  21/3/76و  1/3/75و  21/1/74هاي تذکر درتاریخ 4تبصره و  10بند ،  6ماده،  8این دستورالعمل مشتمل بر یک مقدمه و 

 و9/06/94*و 7/6/89و  9/3/87و  14/12/85و 2/3/83 و 25/4/82و  30/3/80 - 19/3/78
امناي صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  تهیأه تصویب ب 18/03/95و  4/11/94

 .رسید
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هاي مقررات و دستورالعمل
هاي بازپرداخت انواع وام

 دانشجویی
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 اساسنامه صندوق رفاه دانشجویان) 17ماده(دستورالعمل 
 

قی و حقوقی که به هر طریق یا در هر زمان از اشخاص حقی ،خصوصی سسات تعاونی ومؤ ،نهادهاي دولتی ها وکلیه سازمان -1ماده 
که اقدام به  یسساتمؤ سایر هاي صنفی ونمایند، همچنین اتحادیهمندان از مزایاي صندوق رفاه دانشجویان استفاده میخدمات بهره
اره گذرنامه، موظفند برابر نیز اد کنند وکار، عضویت سازمان نظام پزشکی، مجوز ایجادکارگاه، آموزشگاه یا فروشگاه میصدور پروانه

فرهنگ  هاينشجویان وزارتواریز بدهی آنان حسب مورد با صندوق رفاه دا مفاد این دستورالعمل نسبت به معرفی فارغ التحصیالن و
 .آموزش پزشکی همکاري کنند بهداشت، درمان و و آموزش عالی و

سسات آموزش مؤ ها والتحصیالن دانشگاهدر صورت استخدام فارغ ندنامه موظفاین تصویب) 1(هاي یاد شده در ماده سازمان -2ماده 
-رسمی بر اساس مبالغ اعالم شده توسط هر صندوق یا دانشگاه نسبت به کسر اقساط از حقوق فارغ عالی اعم از قراردادي، پیمانی و

ل اعالمیه آن را جهت اعمال حساب اص واریز آنها حسب رشته تحصیلی به حساب درآمد اختصاصی هر صندوق اقدام و التحصیالن و
 .به صندوق ذیربط ارسال کنند

مندان از مزایاي چنانچه قبل از صدور این دستورالعمل از خدمات بهره) 1(مؤسسات یاد شده در ماده  ها وها، سازماندستگاه -3ماده 
اند موظفند در اسرع وقت نسبت ی آن اقدام ننمودهاند و تاکنون نسبت به کسر و واریز اقساط بدهصندوق رفاه دانشجویان استفاده کرده

 .به انجام این امر اقدام کنند
کار، پروانه این دستورالعمل که به نحوي از انحاء اقدام به صدور ) 1(مؤسسات موضوع ماده  ها وسازمان ها وکلیه دستگاه -4ماده 

کنند، موظفند سسات آموزش عالی میمؤها و رغ التحصیالن دانشگاهغیره در مورد فا مجوز ایجاد کارگاه، فروشگاه، مطب، آزمایشگاه و
 .التحصیالن را حسب رشته تحصیلی به هر صندوق معرفی کنند صدور پروانه یا هر نوع مجوز کار فارغ زقبل ا
وق برابر مبالغ سسات آموزش عالی توسط هر صندمؤ ها والتحصیالن دانشگاهمیزان کل بدهی، تعداد و مبالغ اقساط فارغ - 5ماده

 .شودها و مؤسسات آموزش عالی اعالم میدریافتی تعیین و به دانشگاه
اخذ تعهد  میزان آن توسط هر صندوق و ها و مؤسسات آموزش عالی فقط پس از مشخص شدن تعداد اقساط ودانشگاه -6ماده 

-مبالغ اقساط ماهانه. ارغ التحصیلی را خواهد داشتف ییدیه موقتتأاز دانشجو اجازه صدور  هرسمی مبنی بر پرداخت اقساط تعیین شد
 .ییدیه موقت فارغ التحصیلی درج خواهد شدتأباشند در اي که فارغ التحصیل یا محل کار او ملزم به پرداخت آن می

لف یا افراد از مؤسسات مخت) 2(هاي یاد شده در ماده ها در سراسر کشور موظفند وجوهی را که به عنوان حسابکلیه بانک -7ماده 
نیز وجوه یاد  مذکورهاي بانک هاي مورد نظر حواله کنند ودارند به همراه صورت اسامی فارغ التحصیالن بدهکار به حسابدریافت می

تاریخ پرداخت،  ، سهم القسط وفهرست اسامی ثبت و مراتب را با ارسال اصل اعالمیههاي حساب ها در کارتشده را به تفکیک حواله
 .د به هر صندوق ارسال کنندحسب مور

 
 

وزارت فرهنگ و  29/3/1374و مورخ /5844به پیشنهاد مشترك شماره  11/11/1374این دستورالعمل در جلسه مورخ 
 .وزیران رسیدهیأت آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب 
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 58ی ال 53هاي فارغ التحصیالن سالهاي اي از نحوه محاسبه بدهیخالصه
 

هاي پرداختی به دانشجویان به عنوان کمک هزینه کلیه کمک 20/8/53مورخ  6238/11طبق بخشنامه  53-54سال تحصیلی  -1
 .ها در مؤسسات مختلف خدمت نمایندمند از آن موظفند برابر مدت استفاده از این کمکدانشجویان بهره تحصیلی تلقی گردید و

 
اند به به باال بوده 3هاي پرداختی به دانشجویانی که داراي معدل کمک 1354نامه مصوب سال ینیطبق آ 54-55سال تحصیلی  -2

 .داشته اند وام محسوب شده است 3 تا 2دانشجویانی که معدل  عنوان کمک هزینه تحصیلی و
د کل دانشجویان که درص 5هاي پرداختی به کمک 1355نامه مصوب سال برابر آیین 1358لغایت  55-56هاي تحصیلی سال -3

 .عنوان وام منظور گردیده استه صیلی و وجوه پرداختی به بقیه دانشجویان باند به عنوان کمک هزینه تحداراي باالترین معدل بوده
 

کلیه وجوه پرداختی به  18/9/58مورخ  16858/130نامه مصوب منضم به بخشنامه تاکنون به موجب آیین 1358از سال  -4
به دنبال  1360در همین رابطه در سال . مند موظف به بازپرداخت آن هستنددانشجویان بهره عنوان وام تلقی گردیده و دانشجویان به

اجراي طرح مرحله اول انتقال، آیین نامه قبلی با ایجاد  واحدي و 25ها و ایجاد اشتغال به تحصیل دانشجویان بازگشایی دانشگاه
سسات آموزش عالی ارسال گردید مؤ ها وبه کلیه دانشگاه 12/11/1360مورخ  3592/130اره تغییراتی در متن آن طی بخشنامه شم

نامه این آیین. تحصیل باید به صندوق مسترد گردد پس از فراغت از که براساس آن نیز وجوه پرداختی به دانشجویان وام بوده و
 .باشدهمچنان معتبر مورد اجرا می

 
مسکن برخوردار  از کمک هزینه تحصیلی و یوام تحصیل ه بروسنوات قبل از انقالب فرهنگی عال آموختگانی که دردانش :1تبصره

مندي از آموزش رایگان مسکن، گواهی انجام کار، معادل مدت بهره و یکمک هزینه تحصیل اند موظفند معادل مدت استفاده ازبوده
ان دانشجویی شاغل بوده باشند ملزم به بازپرداخت کمک هزینه به چنانچه در زم هزینه بخشوده شود و ارائه نمایند تا مبلغ کمک

 .باشندصورت نقدي می
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 کل کشور 1364قانون بودجه سال  40تبصره ) الف(دستورالعمل اجرایی بند 
 )مند از مزایاي صندوق رفاه دانشجویاندر مورد بازپرداخت بدهی فارغ التحصیالن بهره( 

 
-خصوصی که به هر طریق از خدمات فارغ التحصیالن بهره تعاونی و ،کلیه مؤسسات دولتی: مل عبارتند ازمشمولین این دستورالع -1

غیره  کارگاه، فروشگاه، مطب و پروانه کار، مجوز ایجاد کنند و یا اقدام به صدورمند از مزایاي صندوق رفاه دانشجویان استفاده می
 .نمایندمی

هاي تحصیلی ن دستورالعمل که به طور مستمر یا موقت از خدمات فارغ التحصیالن دورهحقوقی مشمول ای اشخاص حقیقی و -2
تحصیلی آنان را از مؤسسه محل  تائیدیهشوند موظفند براي شروع خدمت یا همکاري، مند میکاردانی به باال به هر طریق بهره

این  8اط بدهی آنان از اولین پرداخت،  طبق بند واریز اقس اساس ارقام مندرج درآن نسبت به کسر و تحصیل هر یک اخذ و بر
 .دستورالعمل اقدام نمایند

به بعد موظفند فهرستی متضمن ذکر نام، نام خانوادگی، نام پدر،  1353مند از خدمات فارغ التحصیالن سال سسات بهرهمؤکلیه  -3
رغ التحصیالنی که گواهی عدم بدهی یا تسویه استثناي فاه ب(سال فراغت از تحصیل آنان  مؤسسه محل تحصیل، رشته تحصیلی و

براي تعیین وضعیت بدهی به صندوق  تهیه نمایند و) حال پرداخت اقساط بدهی تعیین شده خود هستند یا در حساب در پرونده دارند و
 .ارسال دارند

کار، مجوز ایجاد کارگاه، پروانهکه به نحوي از انحاء اقدام به صدور  حقوقی مشمول این دستورالعمل کلیه اشخاص حقیقی و -4
نمایند، موظفند قبل از صدور هرگونه پروانه می مؤسسات آموزش عالی ها وفروشگاه، مطب و غیره در مورد فارغ التحصیالن دانشگاه

 .کار یا مجوز براي فارغ التحصیالن مذکور، آنان را جهت تعیین تکلیف بدهی به صندوق رفاه دانشجویان معرفی نمایند
به بعد صادر  1353سال  التحصیالن کار براي فارغمجوز یا پروانه حقوقی مشمول این دستورالعمل که قبالً اشخاص حقیقی و :لفا

 .نیز نشانی محل کار آنان را به صندوق رفاه دانشجویان اعالم نمایند و 3اند موظفند مشخصات مندرج در بند کرده
فناوري موظفند  نیز اداره کل امور فارغ التحصیالن وزارت علوم، تحقیقات و لی کشور وموزش عاآکلیه مؤسسات  ها ودانشگاه -5

هاي صادره ییدیهتأ ها وارزشنامه هاي موقت ویک از مقاطع تحصیلی در گواهی اقساط بدهی فارغ التحصیالن را در هر کل و جمع
مؤسسات آموزشی فرستاده شده است قید نمایند و رونوشتی از  توسط صندوق به م نمونه آن قبالًبراي فارغ التحصیالن بدهکار که فر

 .به صندوق ارسال دارند آنها را
نمرات به فارغ التحصیالن بدهکار به استثناي گواهی موقت تحصیلی  تسلیم هرگونه مدرك تحصیلی اعم از اصل دانشنامه یا ریز -6

بدیهی است صدور گواهی موقت . لتحصیالن از صندوق خواهد بودمنوط به ارائه برگ تسویه حساب فارغ ا ممنوع و 5موضوع بند 
 .می باشد  تحصیلی نیز منوط به صدور دفترچه اقساط از طرف صندوق 

کشور قصد  یا با استفاده از بورس تحصیلی در خارج از مندان از مزایاي صندوق رفاه دانشجویان چنانچه در داخل کشور وبهره -7
توانند باسپردن تضمین کافی به تشخیص صندوق رفاه دانشجویان به صندوق تري را داشته باشند میادامه تحصیل در مقطع باال
 .به بعد از خاتمه مقطع تحصیلی جدید موکول نمایند مذکور، انجام تعهدات خود را

 یهاي دریافتموظفند کمک در صورتی که به طور آزاد قصد ادامه تحصیل در خارج را داشته باشند 7 فارغ التحصیالن موضوع بند :الف
 .دیه نمایندتأیکجا به صندوق رفاه دانشجویان  را

مشمول  کسب درآمد نسبت به پرداخت اقساط وام خود اقدام ننموده باشند التحصیالن پس از اشتغال وچنانچه هریک از فارغ :ب
 .دید با صندوق تسویه حساب نمایندالزم است قبل از ثبت نامه در مقطع تحصیلی ج نخواهند شد و 7تسهیالت موضوع بند 

مند از مزایاي صندوق رفاه دانشجویان را در حقوقی مشمول این دستورالعمل که فارغ التحصیالن بهره کلیه اشخاص حقیقی و -8
میزانی که در  شوند موظفند بدهی آنان را به اقساط ماهانه بهیا به نحوي از خدمات مستمر یا موقت آنان برخوردار می استخدام دارند و

ییدیه یا ارزشنامه تحصیلی هریک معین شده است از اولین پرداخت به فرد ذیربط تا تسویه حساب کامل کسر و با تأگواهی موقت یا 
 .نمایند و فیش رسید آن را به صندوق ارسال دارند ذکر نامه مدیون به حساب درآمد اختصاصی صندوق رفاه دانشجویان واریز

عنوان مؤسسات محل ه انشجویان پس از دریافت کلیه بدهی هریک از بدهکاران نسبت به صدور تسویه حساب بصندوق رفاه د -9
 .اعالم مراتب به اشخاص حقیقی یا حقوقی ارسال کننده وجوه، اقدام می نمایند تحصیل افراد ذیربط و
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خارج کشور  ق رفاه دانشجویان درداخل یامسکن صندو هاي تحصیلی والتحصیالنی که در طول تحصیل از کمک هزینهفارغ -10
اند چنانچه قبل از انجام تعهد خواستار مدارك تحصیلی خود باشند یا درصورتی که از خدمت استنکاف نمایند مکلفند برخوردار بوده

 .وجوه دریافتی را به طور یکجا پرداخت نمایند
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 هاي صندوق رفاه دانشجویاندستورالعمل نحوه بازپرداخت وام
 

 یا اخراج از فراغت، انصراف، ترك و(باشند حسب وضعیت تحصیلی مندان از مزایاي صندوق رفاه دانشجویان ملزم میبهره -1
 .ی اقدام نمایندیهاي دانشجوبهاي خوابگاههاي دریافتی و اجارهطبق مقررات صندوق نسبت به بازپرداخت وام) تحصیل

سال، کارشناسی  6سال ، کارشناسی پیوسته به مدت  3طع کاردانی به مدت درصورتی که دانشجویان مق: تبصره الحاقی *
سال، دکتراي ناپیوسته  3سال ، کارشناسی ارشد ناپیوسته به مدت  8سال، کارشناسی ارشد پیوسته به مدت  3ناپیوسته به مدت 

و شامل گروه هاي منصرف از سال از آغاز تحصیل آنان گذشته باشد  10سال و دکتراي تخصصی پیوسته به مدت  6به مدت 
ماه بعداز مدت زمان فوق با بازپرداخت بدهی خود بصورت یکجا  9تحصیل نیز نشوند، باید حداکثر تا تحصیل ، ترك ویا اخراج از 

 .و یا دریافت دفترچه اقساط مطابق قوانین صندوق رفاه دانشجویان نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود اقدام نمایند
وظیفه  قبل از معرفی دانشجو به حوزه نظام تحصیل و مراکز آموزش عالی موظفند به محض ترك یا فراغت از و هادانشگاه -2

 انصرافی،( دانشجویان تارك تحصیل یا ادامه تحصیل فارغ التحصیالن و یا و صدور گواهی مدرك تحصیلی، به منظور اشتغال و
دستورالعمل، به منظور تعیین وضعیت بازپرداخت دیون به ) 17مارهپیوست ش(فهرست اسامی آنان را بر اساس فرم  )اخراجی

 .صندوق رفاه دانشجویان ارسال نمایند
ه فارغ التحصیالن مراکز آموزش عالی داخل کشور که خدمت نظام وظیفه خود را قبل از شروع به تحصیل انجام داده یا ب -3*

د ملزم هستند حداکثر نه ماه پس از فراغت ازتحصیل با سپردن تعهد شونیا می نوعی از انجام خدمت نظام وظیفه معاف شده و
بیش و یا از طریق محل اشتغال بازپرداخت نمایند ودر صورتیکه  حصیلی خود را بر اساس دفترچه شخصاًالزم به صندوق، دیون ت

 .به دین حال تبدیل خواهد شدخیر نمایند بدهی آنان تأدر پرداخت اقساط بدهی خود  قسط متناوب 12یا  والی مت  قسط 9از 
 

دانش آموختگانی که بدهی آنان به دین حال تبدیل شده است در صورتی که کل یا نیمی از مبلغ جریمه دیرکرد را : تبصره *
قسط مجددا  24تا 6 پرداخت نمایند ، با ارائه دالیل و مستندات کافی، کل یا قسمتی از بدهی آنان به تشخیص رئیس صندوق از 

 .قسیط می باشدقابل ت
با توجه به میزان بدهی . (مندان از مزایاي صندوق توسط صندوق رفاه دانشجویان تعیین خواهد شدمبلغ اقساط بهره تعداد و -4

 ) حداکثر پنج سال سال و حداقل یک
اه دانشجویان حداقل قسط ماهانه بر اساس دستورالعملی خواهد بود که هر سال به امضاي رییس صندوق رف: تبصره الحاقی *

 .می رسد
باشند تاریخ آغاز بازپرداخت بدهی فارغ التحصیالن مراکز آموزش عالی داخل کشور که مشمول انجام خدمت نظام وظیفه می -5

 .گرددحداکثر به نه ماه بعد از انجام خدمت نظام وظیفه آنان موکول می
ه ازاعزام به خدمت نظام وظیفه استنکاف ورزیده و یا آن دسته از دانشجویان بهره مند مزایاي صندوق رفاه ک: تبصره 

ماه پس از فراغت از تحصیل نسبت به تعیین تکلیف  9داراي تاخیر غیر قانونی در اعزام هستند، موظفند حداکثر ظرف
 *.بدهی خود اقدام نمایند، در غیراینصورت مشمول جریمه دیرکرد صندوق خواهند شد

 
استفاده از بورس تحصیلی قصد ادامه تحصیل در  ق رفاه دانشجویان چنانچه در داخل کشور و یا بامندان از مزایاي صندوبهره -6

 تحصیل مقطع قبلی، نسبت به بازپرداخت قسمتی از خارج از کشور در مقاطع باالتر را داشته باشند در صورتی که پس از فراغت از
به بعد از اتمام مقطع  با سپردن تعهد، بازپرداخت بقیه بدهی خود را تواننددیون خود طبق مقررات صندوق اقدام نموده باشند، می

 .تحصیلی جدید موکول نمایند
تر از مقطع تحصیلی قبلی، متقاضی ادامه تحصیل در دوره معادل و یا پایین مند از مزایاي صندوق وفارغ التحصیالن بهره :تبصره

 .مشمول مزایاي این بند نخواهد بود
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ماهه بعد از فارغ التحصیلی در مقطع باالتر  9تیکه فارغ التحصیالن بهره مند از وام شهریه صندوق ، در فرصت در صور : 2تبصره 
دستورالعمل نحوه باز پرداخت وامهاي صندوق  6پذیرفته شوند ، بدهی وام شهریه آنان نیز همچون بدهی سایر تسهیالت مشمول بند 

 .*محاسبه می گردد) مقطع بهره مندي از تسهیالت داراي کارمزد( پایان مقطع قبلی  در اینصورت کارمزد مربوطه فقط تا. می گردد
 

فناوري با هماهنگی، قبل از اقدام به اعزام دانشجویان به عنوان  کل بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم، تحقیقات واداره -7
اعزام دانشجویان بورسیه به خارج از کشور منوط به نداشتن . ندها را به صندوق ارسال نمایبورسیه به خارج از کشور، مشخصات بورسیه

 .نظر صندوق مبنی بر تعیین تکلیف در خصوص چگونگی بازپرداخت بدهی این قبیل دانشجویان، خواهد بود بدهی و یا اعالم
هاي غیردولتی را داشته شگاههاي علوم پزشکی و دانمندان از مزایاي صندوق در صورتی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاهبهره -8

باشند منوط به عدم وقفه در باز پرداخت اقساط وام مقطع تحصیلی قبلی، در صورت موافقت صندوق و سپردن سند تعهد بازپرداخت 
 .گرددباقیمانده وام آنها به بعد از خاتمه تحصیل دوره جدید موکول می

خل کشور که به صورت آزاد قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند هاي دامندان فارغ التحصیل از دانشگاهبهره -1تبصره 
 .اخذ تسویه حساب از صندوق براي دریافت مدارك تحصیلی خود هستند ملزم به بازپرداخت کلیه وجوه دریافتی و

ها را داشته باشند ملزم گاهمندان از مزایاي صندوق که قصد ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی وابسته به سایر دستبهره -2تبصره 
 .صندوق رفاه دانشجویان تسویه حساب نمایند هستند قبل از دریافت هر نوع مدرك تحصیلی با

 
ضوابط بدهکاري مقاطع قبلی خود براساس  پذیرفته شدگان بورس تحصیلی دوره دکتري موظفند براي بازپرداخت وجوه -9

 .صندوق رفاه دانشجویان اقدام نمایند
 

مند و به درجه رفیع شهادت نائل یا جانباز، از کارافتاده کلی یا آموختگانی که به نحوي از مزایاي صندوق بهرهنشجویان و دانشدا -10
شوند در صورت اعالم رویداد مذکور حسب مورد از سوي بنیاد شهید انقالب اسالمی، بنیاد مستضعفان وجانبازان، سازمان فوت می

جریمه عدم تخلیه به موقع خوابگاه  ثبت احوال، از کلیه دیون خود به صندوق به استثناي ودیعه مسکن و بهزیستی کشور و یا سازمان
 .شوندمعاف می

به صندوق رفاه دانشجویان اجازه داده می شود به منظور حمایت از دانشجویان کم بضاعت و با تشخیص رئیس صندوق رفاه  -11*
 .دو برابر مدت مجاز افزایش می یابد ، مدت بازپرداخت این قبیل دانشجویان تا

می  ت تصویب شده براي دانشجویان عاديمدت بازپرداخت بدهی دانشجویان روشندل، ناتوان وکم توان جسمی دو برابر مد -12
 .باشد و تاریخ شروع بازپرداخت بدهی آنان یک سال پس از فراغت از تحصیل در نظر گرفته می شود

جویان روشندل توسط معاونت توان و کم توان جسمی می باید توسط سازمان بهزیستی کشور و دانشیید دانشجویان ناتأ :تبصره
 .ی و فرهنگی دانشگاه انجام گیرددانشجوی

به جز ودیعه (درصد کل بدهی  30و باالتر باشند از بازپرداخت  16در صورتی که دانشجویان مذکور در ماده فوق، حائز میانگین  -13
 .شوندمعاف می) م تخلیه به موقع خوابگاهمسکن و جریمه عد

 .باشندتارکین تحصیل اعم از انصرافی واخراجی ملزم به بازپرداخت یکجاي بدهی خود می -14
اند درصورت ارائه گواهی دانشگاه مبنی حاصل نموده) اخراج انصراف،(مندان از مزایاي صندوق که ترك تحصیل بدهی بهره :تبصره

موافقت صندوق رفاه دانشجویان به صورت اقساط حداکثر  و درهر سال درصد از فارغ التحصیالن 10 حداکثر برعدم بضاعت مالی و
 .سه ساله قابل دریافت خواهد بود

کنندگان از کمک یا وام فقط بعد از استرداد کلی بدهی و انجام تعهدات قانونی ریزنمرات استفاده تسلیم اصل مدرك تحصیلی و -15
 .یر استدیگر امکان پذ
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 ها وقصد شرکت مجدد در آزمون ورودي دانشگاه )انصرافی، اخراجی( مندان از مزایاي صندوق رفاه که پس از ترك تحصیلبهره -16
ی مورد استفاده، بطور یبهاي خوابگاه دانشجواجاره هاي دریافتی ومؤسسات آموزش عالی را داشته باشند مکلفند نسبت به استرداد وام

 .نمایندیکجا اقدام 
یا  هاي متعلقه در مورد دانشجویان وهزینه ایصال مطالبات دولت و صندوق رفاه دانشجویان مکلف می باشد نسبت به وصول و -17

 .فرجام اقامه دعوي نماید ی تا آخرین مرحله اعم از پژوهش ویفارغ التحصیالن که از اداء دین خود استنکاف نموده اند در مراجع قضا
رشته دوم با  اند بعد از فراغت ازتحصیل درغاز بازپرداخت بدهی دانشجویانی که در دو رشته همزمان، تحصیل نمودهتاریخ آ -18

 .احتساب زمان نظام وظیفه مقرر خواهد بود
ید عدم بضاعت مالی توسط دانشگاه و به تشخیص رئیس یتأ هاي پرهزینه و بامدت بازپرداخت وام موارد خاص بابت بیماري -19
 .باشدبرابر مدت بازپرداخت دانشجویان عادي می 3ندوق رفاه دانشجویان حداکثر ص

 .زمان آغاز بازپرداخت تسهیالت دریافتی دانشجویان مبتکر همانند سایر دانشجویان پس از فراغت از تحصیل خواهد بود -20
شیوه اجرایی نحوه بازپرداخت تسهیالت  4ماده میزان اقساط، همانند اقساط تعیین شده براي سایر دانش آموختگان در  -1تبصره 

 .باشدرفاهی صندوق رفاه دانشجویان می
-می چنانچه طرح به طور کامل اجرا نگردد، وام دریافتی بالفاصله پس از فراغت ازتحصیل به صورت یکجا بازپرداخت  -2تبصره 

 .گردد
نامه بازپرداخت بدهی برابر مدت تصویب شده در آیین 2مدت بازپرداخت تسهیالت دریافتی دانشجویان قهرمان ورزشی  -21

ظام وظیفه خود را قبل از شروع به تحصیل نآموختگانی که خدمت تاریخ شروع بازپرداخت بدهی دانش. باشددانشجویان عادي می
که مشمول انجام خدمت آموختگانی شوند یکسال و دانشاند و یا به نوعی از انجام خدمت نظام وظیفه معاف شده یا میانجام داده
 .باشدتحصیل می سال پس از فراغت از 3باشند وظیفه می

برابر  2 ...زلزله، سیل، طوفان و: به مانندمدت بازپرداخت تسهیالت دریافتی توسط دانشجویان خسارت دیده در حوادت غیرمترق -22
فه خود را قبل یآموختگانی که خدمت نظام وظراي دانشب. باشدنامه بازپرداخت بدهی دانشجویان عادي میمدت تصویب شده در آیین

تحصیل و  ه پس از فراغت ازما 18شوند اند یا میاند و یا به نوعی از انجام خدمت وظیفه معاف شدهاز شروع به تحصیل انجام داده
. گرددوظیفه تعیین می مه به اضافه مدت زمان خدمت نظاما 18باشند آموختگانی که مشمول انجام خدمت نظام وظیفه میدانش

یکجا خواهد بود و قابل  ها به صورتتحصیل و قبل از صدور دفترچه اقساط براي سایر وام بازپرداخت ودیعه مسکن پس از فراغت از
 .دانشجویان مذکور از جریمه عدم تخلیه به موقع خوابگاه معاف خواهند بود. باشدتقسیط نمی

بایست پرداخت گردد و براي مابقی بدهی دفترچه درصد از کل بدهی می 10آموختگان یه دانشکلبه جهت صدور دفترچه اقساط  -23
 .شوداقساط صادر می

درصد از دانشجویان هر سال  10ها و مؤسسات آموزش عالی مجازند حداکثر تا هاي دانشجویی و فرهنگی دانشگاهمعاونت :تبصره
هاي شاهد و ایثارگران و دانشجویان ، سازمان بهزیستی، خانواده)ره( مام خمینیهاي تحت پوشش کمیته امداد اتحصیلی شامل گروه

 .نمایندتحصیل معاف می درصد کل بدهی به هنگام فراغت از 10 داراي شرایط خاص را از پرداخت یکجاي
 

ن تسهیالت ماه بعد از فراغت از تحصیل و با توجه به میزا 6دریافتی ) وام ارزي (مدت بازپرداخت تسهیالتی -24
درصورت عدم بازپرداخت درموعد مقرر ، جریمه دیرکرد با . سال تقسیط می باشد 5دریافتی در طول تحصیل حداکثر تا 

 *.نرخ ارز روز تعلق خواهد گرفت
 -  دانشجویانی که پس از ترك ، اخراج و یا فراغت از تحصیل ، بدون عذر موجه از بازگشت به ایران خـودداري

امن ، موظفند دو برابر وجوه دریافتی بعالوه هزینه هـاي متعلقـه را بکجـا بـه صـندوق رفـاه       نمایند متعهد یا ض
 .دانشجویان مسترد نمایند

     تسلیم اصل ارزشنامه تحصیلی دانشجوي بهره مند از وام ارزي منوط به تسویه حساب نهایی بـا صـندوق رفـاه
 .دانشجویان می باشد
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 داخل کشـور کـه بصـورت آزاد و بـا هزینـه شخصـی قصـد ادامـه          مندان دانش آموخته از دانشگاه ها ي بهره
تحصیل در خارج از کشور را دارند ملـزم بـه تعیـین تکلیـف وضـعیت بـدهی مقـاطع قبلـی بـا صـندوق ر فـاه            
دانشجویان براي دریافت مدارك تحصیلی خود می باشند و درصورت تشخیص صندوق رفـاه دانشـجویان ، بـا    

 .دات متقاضی به بعد ازخاتمه مقطع تحصیلی جدید موکول خواهد شدسپردن تضمین کافی ، انجام تعه
 

 دستور العمل بازپرداخت وام کمک آموزشی به دانشجویان نابیناو کم بینا -25
 میزان بدهی دانشجو بابت وام فوق با سایر بدهی ها جمع ویکجا دفترچه اقساط صادر می شود. 
        دسـتورالعمل بازپرداخـت وامهـاي صـندوق رفــاه     ) 10( مـدت بازپرداخـت وام ایـن دانشـجویان مطـابق مـاده

 *.دانشجویان وتبصر ه آن می باشد
 

قـانون بودجـه    40اساسنامه صندوق وبندج تبصره  15و ماده  1389قانون بودجه سال  7بند  "ك"براساس قسمت -26
بـه صـندوق بـري الزمـه      فرزندان شاهد بابت دیونی که صندوق هرساله درحد میزان اعتبارات خود تعیین می کند 1364

 *.می گردند
 

در خصوص ( صندوق رفاه دانشجویان  25/01/1388مورخ   1239مقرر گردید بخشنامه شماره  -27*
معافیت دانشجویان عضو شوراي صنفی مرکزي دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور از پرداخت اجاره بهاي 

هیچگونه  ولغو)  تاریخ مصوبه  23/12/93(تاریخ از این )  خوابگاه دانشجویی در دوره عضویت در شورا
 .معافیتی لحاظ نگردد

 
 

و  22/10/86و13/12/85و  2/3/83و 25/4/82، 26/5/79، 26/10/75تبصره در تاریخ  13 و ماده 27این دستورالعمل در 
ت هیأبه تصویب  03/08/95و 18/03/95 و9/06/94و23/12/93* و 25/10/91* و 15/12/89و  7/6/89

  .اي صندوق رفاه دانشجویان رسیدامن
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 ییخیر بازپرداخت تسهیالت دانشجوتأدستورالعمل نحوه محاسبه کارمزد 
 

سات آموزش عالی در نهمین آموختگان مؤسبا توجه به لزوم پرداخت به موقع بدهی هاي تسهیالت رفاهی دانشجویی توسط دانش
گردید که به میزان باقیمانده بدهی افرادي که در زمان مشخص شده  مقرر 19/3/78صندوق رفاه دانشجویان مورخ  ءت امناهیأجلسه 

 .خیر با شرایط زیر به باقیمانده بدهی اضافه گرددتأعنوان کارمزد  اند مبلغی بابراي پرداخت اقدام ننموده
عنوان ه ان کل بدهی مبلغی بموقع به میزه به منظور تسریع در عملیات بازپرداخت بدهی و ترغیب بدهکاران براي پرداخت ب -1ماده 

 .اضافه خواهد شد) درصورت تعویق در بازپرداخت(خیر تأکارمزد 
 .به میزان قسط معوق اضافه می گردد% 12محاسبه زیر بر مبناي نرخ  خیر به ازاء مدت تعویق، طبقتأمیزان کارمزد  -2ماده 

 
 خیرتأمیزان کارمزد  =) میزان قسط معوق(×12×) مدت تعویق(

                                                              36000 
 

 .مدت تعویق عبارت است از روزهاي سپري شده از زمان مقرر براي پرداخت هر قسط از بدهی، تازمان محاسبه -1تذکر
 .میزان قسط معوق عبارت است از مبلغ قسط تعیین شده به صورت ماهانه -2تذکر
 :گرددامل افراد زیر میخیر شتأکارمزد  -3ماده 

 .آموختگان داراي دفترچه اقساط که تاریخ سررسید قسط آنان بیش از سه بار به تعویق افتاده استدانش -الف
 .انداستنکاف نموده) طبق مقررات مربوط(که از بازپرداخت کل بدهی منصرفین، تارکین و محرومین از تحصیل -ب
 .)یکسال( راغت از تحصیل مقطع بعدي، در صورت عدم رعایت وقفه تحصیلی مجازمتقاضیان تعویق بدهی به بعد از  ف -ج

 .در صورت عدم پرداخت یکجاي بدهی قبلی، میزان جریمه براي صدور دفترچه اقساط جدید به صورت نقدي اخذ خواهد شد :تذکر
 .خیر به حساب درآمد اختصاصی صندوق واریز خواهد گردیدتأمبلغ کارمزد   -4ماده 
 .هاي صادره تسویه حساب درج خواهد گردیدخیر به طور مجزا در نامهتأمیزان کل بدهی دریافتی وکارمزد  :تذکر

بدهکارانی که کل مبلغ بدهی خود را به صورت یکجا پرداخت نمایند بنا به تشخیص رئیس صندوق کلیه  -5ماده *
 .درصد تخفیف در جریمه دیرکرد خواهند شد 50تا  10مشمول 

 .دانشجویان از پرداخت جریمه دیرکرد معاف می گردند درموارد خاص به تشخیص رئیس صندوق ، : 1 تبصره
با استناد به مصوبه هشتم از نهمین نشست هیات امناء صندوق در خصوص برقراري جریمه دیرکرد : 2تبصره *

نسبت به واریز بدهی  31/6/1394تا تاریخ  1379بازپرداخت وامها مقرر شد چنانچه هرکدام از بدهکاران قبل از سال 
دستور العمل نحوه محاسبه کارمزد تاخیر  2خود اقدام نمایند از جریمه دیرکرد معاف و در غیر این صورت مشمول ماده 

 .خواهند گردید) 1379جریمه دیرکرد به ازاي هر سال از سال %  12پرداخت ( بازپرداخت تسهیالت دانشجویی 
 
 
 

این دستورالعمل در . ت امناء رسیده استهیأیی به تصویب خیر بازپرداخت تسهیالت دانشجوأتموضوع نحوه محاسبه کارمزد 
واصالحیه آن با توجه به مصوبه سی وهفتم هیات  توسط صندوق رفاه دانشجویان تدوین گردیده است 24/1/79تاریخ 

 .صورت پذیرفته است  3/04/94  و 23/12/93* و17/4/1391امنا مورخ 
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 ی نحوه بازپرداخت تسهیالت رفاهی صندوق رفاه دانشجویانیشیوه اجرا
 )بهاي خوابگاهوام، ودیعه مسکن واجاره کمک هزینه، انواع(

 
هاي دانشجویی براي بهاي خوابگاهاجاره مین بودجه صندوق از محل استرداد وجوه پرداختی به دانشجویان در زمان تحصیل وتأ :هدف

 ها ودانشگاه کم بضاعت شاغل به تحصیل در  ی به دانشجویان مستعد ویت رفاهی دانشجوفراهم نمودن اعتبار پرداخت تسهیال
 .صورت یکسان انجام خواهد شده باشد که با توجه به توضیحات ذیل بمؤسسات آموزش عالی می

وقت تحصیلی براي قبل از صدور گواهی م تحصیل و مراکز آموزش عالی موظفند به محض ترك یا فراغت از ها ودانشگاه -1ماده 
و معرفی آنان به حوزه ) منصرفین، محرومین از تحصیل(ادامه تحصیل فارغ التحصیالن و یا دانشجویان تارك تحصیل  اشتغال و یا

منظور تعیین وضعیت بازپرداخت دیون به صندوق رفاه ه ب) 12هاي پیوست شماره فرم(نظام وظیفه، فهرست اسامی آنان را بر اساس 
آموزش محل  یید واریز وجه کل بدهی مجوز الزم توسط صندوق به امورتأبه شرط  هی است متعاقباًیبد. رسال نماینددانشجویان ا

یید واریز وجه کل بدهی تأمراکز آموزش عالی نیز نیاز به  ها ودر صورتی که امور دانشجویی دانشگاه. تحصیل ارسال خواهد گردید
 .ارسال نمایند ک نسخه اضافه تهیه وی 12باید از فرم پیوست شماره دارند می

تحصیل یا قطع  به محض فراغت از باید کلیه بدهی خود راشرح زیر میه مندان از تسهیالت رفاهی دانشجویی ببهره -2ماده 
 .تحصیل به صورت یکجا به حساب صندوق واریز نمایند

 .تارکین تحصیل -2-1
 .منصرفین ازتحصیل -2-2
 .)راجیاخ(محرومین ازتحصیل  -2-3
 .اندفراغت از تحصیل یافته 1376ماه سال آموختگانی که قبل از اردیبهشتدانش -2-4
 .کسانی که به صورت آزاد قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند -2-5
 .استفاده کنندگان از مزایاي ودیعه مسکن -2-6
یا از آن  سات آموزش عالی در همان مقطعی که آن را ترك ومؤس ها وکه قصد شرکت مجدد در آزمون ورودي دانشگاه کسانی-2-7

 .اند را داشته باشندانصراف نموده
 .تر از مقطع تحصیلی قبلی قصد ادامه تحصیل دارندیا پایین متقاضیان ادامه تحصیل که در دوره معادل و -2-8
نحوه ( .اندمند بودهبهره نه دانشجویان خارجمزایاي کمک هزی کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور که از -2-9

 .)بود خواهد شناور محاسبه براساس معادل ریالی نرخ رسمی ارز
 .خیر نمایندتأر متوالی در پرداخت اقساط بدهی با 3دارندگان دفترچه بازپرداخت اقساط که بیش از  -2-10
 )کرد تخلیه خوابگاههزینه دیر( .اندکسانی که شامل دیرکرد تخلیه خوابگاه شده -2-11

باشند در صورت ارائه گواهی مند میشاغلین به تحصیل در خارج از کشور که از مزایاي کمک هزینه دانشجویان خارج بهره -1تبصره
 .باشندمدت استفاده از کمک هزینه، از بازپرداخت کمک هزینه دریافتی معاف می انجام کار در داخل کشور به میزان و

آموزش عالی محل تحصیل  هرسمی مؤسس یدر صورت ارائه گواه) 2-3( و) 2-2( و) 2-1( فراد ذکر شده در بندبدهی ا -2تبصره 
سه ساله پس از سپردن تعهد و دریافت دفترچه  موافقت صندوق، بصورت اقساط حداکثر مبنی بر عدم بضاعت مالی مدیون و

باشند، یکماه پس از اي افرادي که مشمول خدمت نظام وظیفه نمیتاریخ شروع سررسید اقساط بر. (بازپرداخت، تبدیل خواهد گردید
 .)باشند، یک ماه پس از انجام خدمت نظام وظیفه خواهد بودافرادي که مشمول خدمت نظام وظیفه می صدور دفترچه و

اده و یا اخراج شده باشند یا انصراف از تحصیل د ازکارافتاده که ترك و مدت بازپرداخت بدهی دانشجویان آزاده، جانباز و -3تبصره 
عدم بضاعت مالی آنان از سوي مؤسسه آموزش  ییدتأاقساط این گونه افراد، در صورت تاریخ شروع . گرددماه تعیین می 24حداکثر 

 .گرددمحاسبه می 2عالی محل تحصیل طبق تبصره 
خواست دانشجو و اعالم نیاز بازپرداخت وام ودیعه مسکن درصورت ادامه تحصیل در مقطع باالتر با در -4تبصره 

مالی از سوي معاونت دانشجویی دانشگاه و با تائید ریاست صندوق رفاه دانشجویان و براساس شیوه نامه اجرایی 
 .قابل انتقال می باشد
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دانش آموختگانی که به علت عدم بضاعت مالی قادر به بازپرداخت یکجاي ودیعه مسـکن متـاهلی نمـی    : الحاقی  5تبصره *
 .ماه قابل تقسیط است  10، با تشخیص رییس صندوق ، مبلغ ودیعه مسکن متاهلی ایشان حداکثر تا  باشند

 
تاریخ  توانند پس از سپردن تعهد، بدهی خود را تقسیط و درشرح زیر میه مندان از تسهیالت رفاهی دانشجویی ببهره -3ماده 

 .سررسید هر قسط به صندوق پرداخت نمایند
 .)مشخص گردیده است 4نحوه محاسبه در ماده  تاریخ شروع اولین قسط و(به بعد  3/2/1376ان از آموختگدانش -3-1

فناوري قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند در  افرادي که با استفاده از بورس تحصیلی وزارت علوم، تحقیقات و -تبصره
توانند بدهی خود می   ي کمتر از یکسال وقفه تحصیلی داشته باشد فاصل تاریخ فراغت از تحصیل تا شروع مقطع بعد صورتی که حد

 .را به بعد از تاریخ فراغت ازتحصیل مقطع بعدي به شرط سپردن تعهد، موکول نمایند
فناوري  هاي وابسته به وزارت علوم، تحقیقات والتحصیالن داراي دفترچه اقساط که در مقاطع باالتر تحصیلی در دانشگاهفارغ -3-2

 باحفظ وقفه تحصیلی حداکثر یکسال، حد( شوندهاي غیردولتی پذیرفته میدانشگاه آموزش پزشکی و و وزارت بهداشت، درمان و
توانند با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل بعد از دریافت دفترچه اقساط المثنی، بازپرداخت بدهی خود را به پس از ، می)فاصل دو مقطع

 .باالتر انتقال دهندتحصیل در مقطع  فراغت از
 .گرددافزوده می 2-3مدت زمان خدمت نظام وظیفه به مدت وقفه مندرج در بند -1 تبصره
 2کارشناسی به کارشناسی ارشد، حداکثر  ادامه تحصیل در مقاطع باالتر براي دوره کاردانی به کارشناسی وزمان مدت  -2 تبصره
باشد و براي دانشجویانی که با استفاده از یمسال از تاریخ شروع به تحصیل  4 کثربراي مقاطع کارشناسی ارشد به دکتري، حدا سال و

 .شودبورس وزارت علوم قصد ادامه تحصیل درخارج از کشور را دارند، از تاریخ اعزام محاسبه می
 ازپرداخت بدهی آنان ودهند بآموختگانی که داراي دفترچه اقساط هستند و در مقاطع باالتر تحصیلی انصراف میدانش -3تبصره 

 .گرددماه منظور می 9صدور دفترچه اقساط به تاریخ انصراف از تحصیل با احتساب 
ها را داشته باشند ملزم به مندان از مزایاي صندوق که قصد ادامه تحصیل در مراکز آموزش عالی وابسته به سایر دستگاهبهره -3-3

 .باشنده دانشجویان میبازپرداخت یکجاي بدهی خود به حساب صندوق رفا
 :باشدی به شرح زیر مییمندان از تسهیالت دانشجوصدور دفترچه اوراق بازپرداخت بدهی بهره نحوه محاسبه و -4ماده 

یا  آموختگان مراکز آموزش عالی داخل کشور که خدمت نظام وظیفه خود را به پایان رسانده وتاریخ شروع پرداخت بدهی دانش :الف
 .باشدماه پس از تاریخ فراغت از تحصیل می 9اند ردیدهاز آن معاف گ

باشند می  آموختگان مراکز آموزش عالی داخل کشور که مشمول انجام خدمت نظام وظیفه تاریخ شروع بازپرداخت بدهی دانش :ب
 .شودبراساس مدت زمان خدمت نظام وظیفه به اضافه نه ماه تعیین می

ختگان مشمول پس از دریافت دفترچه اقساط، در هر زمان اقدام به خرید خدمت سربازي نمایند و آمودر صورتی که دانش :تذکر مهم
یا به هر نحو از خدمت معاف گردند، موظفند در اسرع وقت ضمن مراجعه به صندوق نسبت به تعویض دفترچه اقساط خود با تاریخ 

 .سررسید جدید اقدام نمایند
 .خواهد بود حداکثر مدت زمان اقساط، پنج سال :ج
 .گرددآموختگان آزاده، براساس حداقل اقساط تعیین میمیزان اقساط دانش :د
بدیهی است دانش آموخته بایستی در مهلت تعیین شده . ماه میباشد  9حداکثر ظرف زمانی مجاز براي تقسیط بدهی دانش آموخته : ه

 .دام نمایند نسبت به تعیین تکلیف ودریافت صدور دفترچه اقساط از دانشگاه اق
زمان خدمت نظام وظیفه فقط جهت تعویق سررسید اقساط بوده دانش آموختگانی که خدمت نظام وظیفه را نگذرانده اند مدت براي : و

 .جهت مراجعه و تعیین تکلیف و دریافت دفترچه اقساط تاثیري ندارد) ماه 9حداکثر (و در مهلت داده شده 
مقاطع تحصیلی قبلی به حساب  قطع، منوط به بازپرداخت کلیه دیون در آن مقطع تحصیلی وصدور تسویه حساب براي هر م -5ماده 

 .باشدصندوق می
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کلیه دانشجویان بهره مند از وام هاي ودیعه مسکن که در مدت قانونی تعیین شده از بازپرداخت یکجاي وام ودیعه : تبصره*
نسبت به تسویه اصل بدهی اقدام نمایند، از پرداخـت جریمـه    15/11/94مسکن استنکاف نموده اند چنانچه حداکثر تا تاریخ 

از تسـهیالت   1394-1395در غیر اینصورت همانند دانشجویانی که از نیمسـال اول سـال تحصـیلی    . تاخیر معاف می باشند
تاخیر شـده و  ودیعه مسکن برخوردار میشوند و در موعد مقرر قانونی نسبت به پرداخت بدهی اقدام نمی نمایند شامل جریمه 

 .طبق فرمول دستورالعمل نحوه محاسبه جریمه دیرکرد می بایست نسبت به بازپرداخت تسهیالت دانشجویی اقدام نمایند
 

یا فوت  اند ول گردیدهیبه درجه رفیع شهادت نا مند وآموختگانی که به نحوي از مزایاي صندوق بهرهدانش دانشجویان و -6ماده 
به غیر از ودیعه (انقالب اسالمی و اداره ثبت احوال محل، ازکلیه دیون خود  یید رسمی بنیاد شهیدتأاساس اند، حسب مورد برنموده

 .باشندمعاف می) مسکن، وام موارد خاص
یید تأباشند، حسب مورد براساس مند از مزایاي صندوق که جانباز یا از کارافتاده کلی میآموختگان بهرهدانش دانشجویان و -7ماده 

به غیر از ودیعه مسکن، جریمه عدم تخلیه به موقع خوابگاه، (سازمان بهزیستی از کلیه دیون خود  می سازمان امور جانبازان بنیاد ورس
 .باشندمعاف می) وام موارد خاص

التحصیلی ماه بعد از فارغ  3کارمزد طول دوره دریافت وام آن دسته از دانش آموختگانی که بدهی خود را حداکثر تا :  8ماده *
 .و قبل از صدور دفترچه اقساط به صورت یکجا بازپرداخت نمایند ، صفر ریال محاسبه می شود

 
 صورت محرمانه براي دانش آموختگانی که ازه همچنین ارسال ریزنمرات ب ییدیه تحصیلی وتأارسال هرگونه  صدور و -9ماده 

اقدام و دفترچه بازپرداخت اقساط  )3پیوست شماره (دن تعهد محضري سپر نسبت به اند وتسهیالت رفاهی دانشجویی استفاده نموده
 .اند، در صورت عدم منع قانونی دیگر بالمانع استوام را دریافت نموده

فراغت از تحصیل و یا به هر صورت قطع  2/2/76آموختگانی که تا تاریخ ییدیه تحصیلی دانشتأارسال هرگونه  صدور و -تبصره
 .باشدوط به تسویه حساب قطعی با صندوق رفاه دانشجویان میاند منتحصیل داشته

توانند در طول تحصیل تمام یا قسمتی از بدهی خود را به حساب صندوق واریز نمایند که به شرط ارسال دانشجویان می -10ماده 
 .ن منظور خواهد شددر زمان فراغت یا قطع تحصیل در میزان بدهی آنا مربوطهاصل فیش یا حواله بانکی به همراه فرم 

هاي متعلقه در مورد دانشجویان و هزینه ایصال مطالبات دولت و باشد نسبت به وصول وصندوق رفاه دانشجویان مکلف می -11ماده 
فرجام، اقامه دعوي  پژوهش و اند در مراجع قضایی تا آخرین مرحله، اعم ازآموختگانی که از اداء دین خود استنکاف نمودهیا دانش

 .یدنما
، درصدي به در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط از سوي دارندگان دفترچه اقساط بدهی به میزان باقیمانده پرداخت نشده :تبصره

 .خیر، طبق دستورالعمل مربوط تعلق خواهد گرفتتأعنوان کارمزد جریمه 
شجویان واریز و پس از صدور تسویه حساب از سوي به حساب صندوق رفاه دان باید مبالغ بدهی خود رامندان میکلیه بهره -12ماده 

 .صندوق رفاه دانشجویان نسبت به اخذ مدرك تحصیلی از طریق دانشگاه اقدام نمایند
باید کلیه بدهی خود را به می فناوري دانشجویان انتقالی به مؤسسات آموزش عالی غیر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و -13ماده 

 .تسویه حساب نمایند رفاه دانشجویان واریز وطور یکجا به صندوق 
ها و دانشگاه نوبت دومي کمیسیون موارد خاص در دوره أدانشجویان انصرافی، اخراجی، تارك تحصیل که بعد از ر -14ماده 

 .باشندمندي از مزایاي صندوق ملزم به واریز یکجاي بدهی میدهند در صورت بهرهمؤسسات آموزش عالی ادامه تحصیل می
 10ارائه گواهی رسمی از مؤسسه محل تحصیل این قبیل دانشجویان نسبت به اخذ  یید وتأبا  صورت عدم بضاعت مالی و در -تبصره

 .گردددرصد از کل بدهی به صورت نقدي و مابقی به صورت تقسیط، به بعد از زمان فراغت از تحصیل موکول می
 .گرددبه تحصیل در شرایط روزانه اعمال نمیموارد ذکر شده در خصوص دانشجویان اعاده  -تذکر
سسات غیرانتفاعی انتقال مؤیا  و دوره هاي نوبت دوم مندان از مزایاي صندوق در دوره روزانه که به دانشگاه پیام نور،بهره -15ماده 

 .باشندیابند ملزم به بازپرداخت یکجاي بدهی میمی
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و یا مهمان، بدهی ایشان به پس از فراغت از  نوبت دومبه دانشگاه دولتی دوره  در صورت انتقال این دسته از دانشجویان -1تبصره
 .یابدتحصیل و با تشخیص رئیس صندوق رفاه دانشجویان انتقال می

-مدارك تعهد محضري این قبیل دانشجویان توسط دانشگاه مقصد اخذ و تا زمان فارغ التحصیلی نگهداري می اسناد و -2تبصره 
 .گردد
و همان مقطع به همان دوره آموزشی  هاي یکسان همان رشتهانتقال بدهی دانشجویان در یک دوره آموزشی در دانشگاه  -16ماده 

 .اینصورت دانشجوي انصرافی محسوب گردیده و طبق مقررات می بایست کل بدهی خود را پرداخت نماید غیر باشد دربالمانع می
 
 

 .باشدقابل اجرا می 1/7/82ق رفاه دانشجویان رسیده است از تاریخ این شیوه اجرایی که به تصویب رئیس صندو
 .اصالح گردید 14/04/96 *و 23/5/91و درتاریخ 

 
 
 
 
 
 

ماده الحاقی به (با توجه به محدودیت منابع مالی صندوق رفاه دانشجویان مقررات پرداخت وام خوابگاه به دانشجویان 
مصوب بیست و چهارمین جلسه هیأت امناء صندوق مورخ (رفاه دانشجویان  هاي صندوقآئین نامه نحوه استفاده از وام

در ماده الحاقی به  "بازپرداخت وام خوابگاه"عبارت  همچنین با توجه به لغو وام خوابگاه،. گرددلغو می) ) 9/3/86
تغییر  "خوابگاه بازپرداخت اجاره بهاء "هاي صندوق رفاه دانشجویان به عبارت دستورالعمل نحوه بازپرداخت وام

 .یابدمی
. 

 


