
 :یه صندوق رفاه وزارت علوموام شهر

مورد  یدر دانشگاه ها یلپرداز شاغل به تحص یهشهر یاندانشجو یهاز شهر یبخش ینوام به منظور کمک به تأم این

 یم یلو نحوه پرداخت آن به شرح ذ یزانم یاز،مدارک مورد ن ی،اختصاص یط. شرایگرددوزارت علوم پرداخت م ییدتأ

 باشد:

  :یهوام شهر یاختصاص یطشرا
 : یباشدم یربه شرح ز یلیدر هر مقطع تحص یهمدت استفاده از وام شهر الف( 

 .یلیتحص یمسالن 4 حداکثر  یوستهارشد ناپ یو کارشناس یوستهناپ یکارشناس ی،کاردان 1

 .یلیتحص یمسالن 8 حداکثر  یهبورس یرغ یوستهناپ یتخصص یو دکترا یوستهپ یکارشناس 2

 .یلیتحص یمسالن 12 حداکثر  یحرفه ا یو دکترا یوستهد پارش یکارشناس 3

 .یلیتحص یمسالن 16حداکثر  یوستهپ یدکتر 4

مدت مذکور جزء دوره  ید،از وام استفاده ننما یلیتحص یمسالچند ن یا یکدر  ی: چنانچه دانشجو به هر نحوتبصره

 نخواهد کرد. یجادستفاده از وام ادانشجو جهت ا یرا برا یشد و حق خواهد محسوب( الف)مندرج در بند 

و  ییاجرا یمراکز وابسته به دستگاه ها ی،دولت ینوبت دوم دانشگاه ها یدوره ها یانبه دانشجو یهوام شهر  ب(

و  یرانتفاعیغ یردولتیغ ی،کاربرد ینور، جامع علم یامپ یدانشگاه ها همچنین -و  یحرفه ا یفن یآموزشکده ها

مورد  یلیمدرک تحص یافتبه در یمنته کشور -سازمان سنجش آموزش  یمون سراسرآز یقکه از طر یآزاد اسالم

 شود.یشده پرداخت م ینیب یشاز محل منابع پ یلیمقاطع تحص یهگردند، در کل یوزارت علوم م ییدتأ

 معاف هستند، یلتحص یها ینهاز هز یبخش یااز پرداخت تمام  یو مقررات کشور ینکه مطابق قوان یانیدانشجو ( ج

 باشند. ینم شهریه کنندگان وام  یافتمشمول در

و به عنوان  یزوار یمتقاض یدانشجو یهشهر یاز بده یبخش ینبه شماره حساب دانشگاه بابت تأم یهوام شهر ( د

 گردد. می در پرونده دانشجو ثبت  یو یبده

 : یازمدارک مورد ن

 ناد کشوراصل سند تعهد نامه دانشجوئی تنظیمی در یکی از دفاتر رسمی اس .1

 اصل فرم تکمیل شده مشخصات متقاضی وام کمک شهریه .2

 اصل فرم تکمیل شده درخواست وام کمک شهریه .3

گواهی کسر از حقوق یا کپی برابر با اصل مجوز یا پروانه فعالیت ضامن یا گواهی کتبی ضمانت از کمیته  .4

 امداد امام خمینی)ره(

 تصویر آخرین حکم استخدامی ضامن .5

 وئی دانشجوتصویر کارت دانشج .6

 تصویر کارت ملی دانشجو و ضامن .7

. 

 بازپرداخت یعموم یطشرا ( 8 ماده

 یینطبق مقررات صندوق نسبت به تع یلی،تحص یتحسب وضع یباشندصندوق ملزم م یایمندان از مزا بهره

 .یندنامه اقدام نما یینآ یندر چارچوب ا صرفا  خود  یو بازپرداخت بده یتوضع



 4 - یوستهارشد ناپ یو کارشناس یوستهناپ یکارشناس ی،در مقاطع کاردان یانوام دانشجو یافتدوره در یانپا (الف

و  یوستهارشد پ یکارشناس یلی،تحص یمسالن 8 یوستهناپ یتخصص یو دکتر پیوسته یکارشناس یلی،تحص یمسالن

 است. یلیتحص نیمسال 16 یوستهپ یو دکتر یلیتحص یمسالن 12 یحرفه ا یدکتر

 یمازاد استفاده م یکه طبق مقررات دانشگاه از مجوز سنوات آموزش یانیوام دانشجو یافتره دردو یان: پاتبصره

 یکارشناس یلی،تحص یمسالن 6به مدت  یوستهارشد ناپ یو کارشناس یوستهناپ کارشناسی ی،در مقاطع کاردان یندنما

به  یا حرفه یو دکتر یوستهپارشد  یکارشناس تحصیلی، یمسالن 10به مدت  یوستهناپ یتخصص یو دکترا یوستهپ

 خواهد بود. یلیتحص یمسالن 18به مدت  یوستهپ یو دکترا یلیتحص یمسالن 14مدت 

 وام است. یافتدوره در یانماه پس از پا 9دسته از دانش آموختگان حداکثر تا  یناست زمان بازپرداخت وام ا بدیهی

دفترچه  یافتخود و در یبده یتوضع ییننسبت به تعکه در زمان مقرر  یو دانش آموختگان یانآن دسته از دانشجو

 اقساط اقدام 

 یرا صادر م یشانا یشده و صندوق راسا  دفترچه تک قسط کل بده یلحال تبد ینآنان به د یمجموع بده ننمایند،

 باشد. یخود م یکل بده یکجای پرداخت و دانشجو ملزم به یدنما

دوره  یاناعم از پا)مندان از وام صندوق  بهره یلیتحص یتحسب وضع یباشندملزم م یدانشگاهها و مراکز آموزش عال

 یا یفهدانش آموخته به حوزه نظام وظ یادانشجو  ی، قبل از معرف(یلیدر هر مقطع تحص تحصیل ترک یاوام  یافتدر

ثبت و  نسبت به یالن،فارغ التحص یلادامه تحص یااشتغال و  منظور آنان به یلیتحص ییدیهتأ یاموقت  یصدور گواه

 .یندجامع صندوق اقدام نما سامانه در )یبده یکجایبازپرداخت  یاصدور دفترچه اقساط و ( یبده یتوضع یینتع

 شود. یم یینحداکثر تا پنج سال تع بدهی مانده یباق یزانمبلغ اقساط و مدت بازپرداخت متناسب با م

 یسرئ یصبه تشخ یانهبلغ به صورت سالم ینگردد که ا یم یینتع یالر یلیونم 2حداقل مبلغ قسط   1 تبصره

 است. یشصندوق قابل افزا

در زمان  یاقسط معوق داشته باشند و  یکاز  یشب یا یککه  یصندوق در صورت ییدانشجو یبهره مندان از وام ها

در فهرست بدهکاران بانک  یند،و اخذ دفترچه اقساط اقدام ننما یبده وضعیت - یینشده نسبت به تع یینتع

 قرار خواهند گرفت. یمرکز

 10از  یشکه ب یدر صورت یباشنددفترچه بازپرداخت اقساط م یصندوق که دارا ییدانشجو یبهره مندان از وام ها

شده و  یلحال تبد ینبه د (اعم از اصل و کارمزد)آنان  یکل بده یندنما یرخود تأخ اقساط در پرداخت یقسط متوال

 .یدنما یزمرحله وار یکو در  یکجابه صورت  یدبا

باشند پس از  یدانش آموختگان ملزم م یلمحل تحص یدانشگاه ها و مراکز آموزش عال یآموزش یمعاونت ها

آنان و احراز عدم  یبده یتوضع ینو اداره رفاه دانشگاه ها در خصوص آخر فرهنگی و ییاستعالم از معاونت دانشجو

ارائه به دانشگاه ها و  یحسب مورد برا تحصیلی یگواه یاو  ییدیهوجود اقساط معوق نسبت به صدور هر گونه تأ

 .ینداقدام نما ییدیهصدور تأ یمتقاض ینهادها و سازمان ها یرو سا یمراکز آموزش عال

 یلیو مقاطع تحص یلیدر آن مقطع تحص یمنوط به پرداخت کل بده یلی،هر مقطع تحص یحساب برا یهصدور تسو

 است. یقبل

و انجام تعهدات  یکنندگان از وام صندوق، بعد از پرداخت کل بده استفاده اتیزنمرو ر یلیاصل مدرک تحص یمتسل

 است. یرامکان پذ یگرد یقانون

دانشگاه، امکان ادامه  یو مقررات آموزش ینصندوق که بر اساس قوان ییدانشجو یبهره مند از وام ها یاندانشجو

 یااخذ مدرک در دوره معادل و  یطاجد شراو یرا نداشته ول (شده یرشپذ تحصیلی -در مقطع )و فراغت  یلتحص



به  یکل بده یهشده و ملزم به تسو یتلق انصرافی یباشند همانند دانشجو یقبل یقبول یلیتر از مقطع تحص ینپائ

 باشند. یبه صندوق م یکجاصورت 

دانشجو از روزانه به نوبت دوم طبق ضوابط  یلیدوره تحص ییردر صورت تغ ینو همچن یانتقال یاندرخصوص دانشجو

 در همان مقطع منتقل خواهد شد. یو یلیفارغ التحص یاندانشجو به پا بدهی دانشگاه، کل  یآموزش

دانش  یاو  یانمتعلقه در مورد دانشجو های ینهمطالبات دولت و هز یصالصندوق مجاز است نسبت به وصول و ا

مرحله اقامه  ینتا آخر یناز اول یصالح قانون ینموده اند در مراجع ذ یدارخود خود  یند یکه از ادا یآموختگان

 .یدنما یدعو
 

 :ییدانشجو یضمانت وام ها یطشرا

مستعد کم بضاعت،  یاناز دانشجو یتوام و حما یمتقاض یاندانشجو یدر بهره مند یلبه منظور تسه ( 01 ماده

 باشد: یم یلبه شرح ذ ییدانشجو یوام ها بازپرداخت ضمانت یبرا ینتعداد ضامن

از  ینفر ضامن قرارداد یک یمعرف یال،ر 150/  000/  000 -تا سقف مبلغ  ییدانشجو یوام ها یافتدر یبرا.  1

 است. یالزام 11 ماده مندرج در یطواجد شرا ینضامن ینب

 یا یامن رسمنفر ض یک یمعرف یال،ر 300/  000/  000 -تا سقف مبلغ  ییدانشجو یوام ها یافتدر یبرا.  2

 است. یالزام 11مندرج در ماده  یطواجد شرا ینضامن بین از یدو نفر ضامن قرارداد یاو  یمانیپ

 :ییدانشجو یوام ها یجهت بهره مند ینضامن یطشرا ( 11 ماده

سال  5آن دستگاه ها با حداقل  یکارکنان قرارداد ینو همچن ییاجرا یدستگاه ها یمانیو پ یکارکنان رسم ( 1

 .کارمندی شناسه یه کار و داراسابق

شامل  ییاجرا ی، دستگاه ها 1386/  07/  08مصوب  یخدمات کشور یریتقانون مد 5بر اساس ماده   1 تبصره

 ییدستگاه ها یهو کل یدولت یشرکت ها ی،دولت یرغ یعموم ینهادها یا ی، موسساتوزارتخانه ها، مراکز دولت یهکل

سازمان گسترش و  یران،نفت ا یشرکت مل یلاز قب) نام است. یحتصر یاذکر و  است که شمول قانون بر آنها مستلزم

 ی(دولت یها یمهبانک ها و ب ی،بانک مرکز یران،ا یعصنا ینوساز

از  یشب یکهمادام)تابعه آنان  یها و شرکت ها یشامل شهردار یدولت یرغ یعموم یموسسات و نهادها 2 تبصره

 یادبن ( رهینی)امداد امام خم یتههالل احمر، کم یت، جمع(ها باشد یشهرداربه  متعلق آنان یه% سهام و سرما 50

 ینسازمان تام ی،اسالم یغاتسازمان تبل خرداد، 15 یادبن یران،ا یکالمپ یمل یتهکم ی،مسکن انقالب اسالم

 یاسالم ی جمهوریخاص، سازمان دانش آموز یها یماریامور ب یادبن ی،اسالم یغاتتبل یهماهنگ یشورا ی،اجتماع

که  ییسازمان ها یرو سا یبدن یخسارت ها ینصندوق تام یر،و عشا ییانروستا یاجتماع یمهصندوق ب یران،ا

 .یرندگ یعنوان قرار م ینمشمول ا مقررات و ینبراساس قوان

 -. یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک یو فناور یقاتعلوم، تحق یوزارت خانه ها یعلم یأته یاعضا( 2

 5آن دانشگاه با حداقل   یو قرارداد یکارکنان رسم ینو همچن یدانشگاه آزاد اسالم یرسم یعلم أتیه یاعضا( 3

 سال سابقه کار.

 یسال سابقه کار و دارا 5آن قوه با حداقل   یکارکنان قرارداد ینقوه مقننه و همچن یمانیو پ یکارکنان رسم( 4

 .یشناسه کارمند

کارکنان  ینو همچن (کارآموزان آن قوه یبه استثنا) ییهقوه قضا ییقضا یهپاو دارندگان  یمانیپ ی،کارکنان رسم( 5

 .یشناسه کارمند یسابقه کار و دارا سال 5آن قوه با حداقل   یقرارداد



 مجوز از سازمان ثبت اسناد و امالک کشور.  یازدواج و طالق دارا ی،سردفتران اسناد رسم( 6

 مسلح.  یروهاین یکارکنان استخدام( 7

 . یاجتماع ینتأم یرانبگ یو مستمر یو لشگر یبازنشستگان کشور( 8

 . یثارگرانو امور ا یدشه یاداز بن یاحقوق و مزا یافتدر ینمشمول( 9

 سال سابقه کار. 5 -کارکنان قرارداد دائم بانک ها با حداقل ( 10

تفاهم نامه منعقد شده با  تحت پوشش آن نهاد بر اساس یانجهت ضمانت مددجو (رهینی)امداد امام خم یتهکم( 11

 صندوق. 

 :ییدانشجو یوام ها یجهت بهره مند ینضامن یازمدارک مورد ن ( 21 ماده

 باشد:  یعلم یأتعضو ه یاو  یربگ یبازنشسته، مستمر یر،چنانچه ضامن کارمند، حقوق بگ(  1

دستگاه مربوطه، به اداره رفاه و امضاء  ییدمهر تأ یدارا یساله  یکقرارداد  یا یحکم استخدام ینارائه آخر الف(

 دانشگاه. 

 کسر از حقوق.  یارائه گواه ب(

درج گردد و صرفا خطاب به  ی(قرارداد یمانی،پ ی،رسم)نوع استخدام  یستبا یکسر از حقوق م یدر گواه 1 تبصره

 صندوق رفاه 

از  یو شرط بده یددون قباشد و سازمان مربوطه متعهد به پرداخت ب یو فناور یقاتوزارت علوم، تحق دانشجویان

 گردد. کسر از حقوق ضامن یقطر

تا سقف  ییدانشجو یوام ها یافتدر یکسر از حقوق برا یارائه گواه 10ماده  2و  1 - یمطابق بندها ( 2 تبصره

 و 150/  000/  000

 است. یالزام یالر 300/  000/  000به مبلغ  یال،ر 300/  000/  000

                  یشب ییدانشجو یوام ها یافتدر یکسر از حقوق برا یارائه گواه 10ده ما 3 -مطابق بند (  3 تبصره

 است. یالزام یالر 600/  000/  000  به مبلغ یال،ر 300/  000/  000از 

برابر با اصل شده ممهور به دفترخانه  یکپ) یتپروانه فعال یامجوز  یکپ ارائهچنانچه ضامن از سردفتران باشد: (  2

 .ی(اسناد رسم

 تحت پوشش آن نهاد. یاندانشجو یبرا( ره) ینیامداد امام خم یتهضمانت از کم یکتب یئه گواهارا(  3
 

 سند تعهد نامه دانشجوئی:

الزم است سند تعهدنامه دانشجوئی مطابق با پیش نویس اعالم شده از سوی صندوق رفاه دانشجویان، در یکی از 

 تنظیم شده و به ثبت برسددفترخانه های اسناد رسمی کشور به طور دقیق و خوانا 

 متعهد له این سند صرفا صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم بوده و مشخصات آن قابل تغییر نیست

 مدارک الزامی جهت ارائه به امور دانشجوئی دانشگاه، حسب مورد به شرح زیر می باشد:

 اصل سند تعهد نامه دانشجوئی تنظیمی در یکی از دفاتر رسمی اسناد کشور .1

 صل فرم تکمیل شده مشخصات متقاضی وام کمک شهریها .2

 اصل فرم تکمیل شده درخواست وام کمک شهریه .3

گواهی کسر از حقوق یا کپی برابر با اصل مجوز یا پروانه فعالیت ضامن یا گواهی کتبی ضمانت از کمیته  .4

 امداد امام خمینی)ره(



 تصویر آخرین حکم استخدامی ضامن .5

 تصویر کارت دانشجوئی دانشجو .6

 تصویر کارت ملی دانشجو و ضامن .7

 

 

 مبلغ وام:

 ریال برای هر نیمسال تحصیلی 10000000برای دوره کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته:  .1

 ریال برای هر نیمسال تحصیلی 20000000برای دوره کارشناسی ارشد:  .2


