
  پرداخت تسهیالت رفاهی به دانشجویان ممتاز و نمونهدستور العمل اعطاء و باز
  

ندوق در برنامه  هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان و سیاست های اجرایی ص30/3/80با عنایت به مصوبه مورخ 
 این ،هاز و نمونتظور کمک به تامین بخشی از هزینه های تحصیلی و امور معیشتی دانشجویان ممسوم توسعه و به من

  .دستور العمل به شرح مواد زیر تدوین می شود
  

  تعاریف ) 1ماده 
ی  شورا5/11/77 آئین نامه تسهیالت آموزشی دانشجویان ممتاز مصوب 1 دانشجوی ممتاز طبق مفاد ماده –الف 

  :باید حائز یکی از شرایط زیر باشد)1پیوست شماره (زش عالی هدایت استعدادهای درخشان در آمو
  .ازمان سنجش آموزش کشورپنج گانه آزمون سراسری با معرفی س برگزیدگان گروههای -1-الف
  . برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزی کشور با تایید وزارت آموزش و پرورش-2-الف
  .واره های خوارزمی با تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزیدگان جشن-3-الف
  .یانی که دارای ویژکی های استثنایی هستند به تشخیص گروه آموزشی ذیربط دانشجو-4-الف

ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، هیالت وام دانشجویان ممتاز صرفا به مقاطع تخصیلی کاردانی، کارشناسی  تس:1تبصره 
  . ای اختصاص می یابدهکارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرف

العمل  آئین نامه مربوط پیش آید، شامل این دستور تعریف دانشجویان ممتاز در چنانچه هر نوع تغییری در:2تبصره 
  .نیز خواهد شد

 آئین نامه انتخاب دانشجوی نمونه 17 و تبصره ماده 1 دانشجوی نمونه دانشجویی است که طبق مفاد ماده -ب
موضوع آئین نامه (وزارت توسط کمیته منتخب ) 2پیوست شماره (  فناوری  وزیر علوم، تحقیقات و11/6/77صوب م

  .انتخاب و معرفی می شود) مذکور
  .، موسسه نامیده می شوندر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالیالعمل برای اختصا در این دستور-ج
  

  شرایط عمومی وام گیرندگان ) 2ماده 
  ) 3پیوست شماره ( مطابق فصل اول آئین نامه نحوه استفاده از وامهای صندوق رفاه دانشجویان در داخل کشور 

  .می باشد
  شرایط آموزشی پرداخت وام) 3ماده 
  . دانشجوی تمام وقت باشد-الف
  . تحصیلی می توانند در صورت تمایل درخواست وام نمایندسال دانشجویان ممتار بعد از دو  نیم-ب
  .از ضروری استمتوالی برای دانشجویان ممتت وام در دو نیمسال  در زمان ارائه درخواس17 داشتن معدل -ج
 پرداخت وام به دانشجویان ممتاز منوط یه تایید دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه و دانشجویان نمونه منوط به -د

  .تایید معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه می باشد
  



   مبلغ، نوع و نحوه پرداخت تسهیالت رفاهی) 4ماده 
   وام تحصیلی -الف
  .تحصیلی سه برابر سقف مجاز به دانشجویان واجد شرایط کلیه مقاطع تحصیلی تعلق می گیرد وام 
   وام ضروری-ب
  : وام ضروری به صورت زیر پرداخت می شود-1-ب
ی ارشد پیوسته، ع کارشناسی پیوسته، کارشناسرشناسی ناپیوسته، دو برابر و مقاط مقاطع کاردانی و کا-1-1-ب

  . برابر سقف مجاز3خصصی ، دکترای حرفه ای و دکترای تهپیوستکارشناسی ارشد نا
رایی آئین نامه خش ب دستور العمل اج ، ب2انند موارد مطرح شده در بند موارد پرداخت وام ضروری هم :تبصره

  .می باشد) 4پیوست شماره (امهای صندوق رفاه دانشجویان نحوه استفاده از و
   وام ازدواج-ج

که در حین تحصیل ازدواج می کنند در حداکثر سثق و بدون امتیاز بندی پرداخت می وام ازدواج به دانشجویانی 
  .شود
   ودیعه مسکن متاهلین -د

سقف   حداکثر ای در اختیار دارند بر اساس که مسکن اجارهل کلیه مقاطع تحصیلیودیعه مسکن به دانشجویان متاه
  .ت می شودتعیین شده برای دانشجویان دوره های تحصیالت تکمیلی پرداخ

  . پیش پرداخت مندرج در اجاره نامه نخواهد بود وجه مبلغ پرداختی بیش از مبلغ:تبصره
  

  مدارک مورد نیاز ) 5ماده 
  . نامه پوششی که با امضاء معاون دانشجویی و فرهنگی مرکز ارسال شده باشد-1-5
صندوق، چهار نسخه فهرست  فرم درخواست وام، جدول امتیاز بندی، یک نسخه فهرست چاپ شده مخصوص -2-5

  .چاپ شده مخصوص بانک و دیسکت اطالعات
  . تاییدیه مربوط به ممتاز یا نمونه بودن دانشجو-3-5

  . مدرک مربوط به ممتاز یا نمونه بودن دانشجویان پس از بررسی و تایید در دانشگاه باقی می ماند:تبصره
  

  پرداخت تسهیالت باز)6ماده 
 مدت تصویب شده در آئین نامه  برابر2یافتی دانشجویان ممتاز و نمونه پرداخت تسهیالت درمدت باز -1

 .پرداخت بدهی دانشجویان می باشدباز

تاریخ شروع بازپرداخت بدهی دانش آموختگانی که خدمت نظام وظیفه خود را قبل از شروع به تحصیل  -2
 یک سال و دانش ند شومعاف شده اند و یا میانجام داده و یا به نوعی از انجام خدمت نظام وظیفه 

 . سال پس از فراغت از تحصیل می باشد3آموختگانی که مشمول انجام خدمت نظام وظیفه می باشند 

  



 صندوق  توسط هیات امناء16/7/81 بند در تاریخ 22 تبصره و 5 ماده ، 7العمل در این دستور ) 7ماده 
   .  تل اجراسرفاه دانشجویان به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب قاب


