قوانین و مقررات دریافت وامهای تحصیلی دانشجویان بر اساس قوانین صندوق رفاه دانشجویی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
وامهای صندوق به دانشجویان متقاضی ،مشروط به دارا بودن صالحیت اخالقی و رعایت شئون دانشجویی ،دارا
بودن اولویت نیاز مالی ،سپردن تعهد محضری و ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات
آموزشی (دانشجویان نیمسال آخر با حداقل نصف واحدهای مورد لزوم) قابل پرداخت است (دستورالعمل
اجرایی استفاده از تسهیالت اعطایی صندوق رفاه دانشجویان در سال تحصیلی  ،1394-95ص .)1
اعطای هرگونه وام و تسهیالت (خوابگاه و غیره) تنها پس از اخذ سند تعهد محضری مجاز میباشد .همچنین
دانشجویانی که موظف به پرداخت شهریه میباشند یا از تسهیالت وام شهریه استفاده مینمایند ،حائز شرایط
استفاده از سایر تسهیالت نبوده و در صورت استفاده از خوابگاه موظف به پرداخت نقدی میباشند (همان ،ص
.)1
پرداخت وام به دانشجویان انتقالی و جابجایی با رعایت ضوابط بالمانع است .دانشجویان میهمان نیز باید از
طریق دانشگاه مبداء درخواست وام نمایند (همان ،ص .)2
دانشجویانی که به هر دلیل از وامهای اعطایی صندوق استفاده نمودهاند ولی پرداخت وام به آنان مجاز نبوده،
مکلف هستند مبالغ دریافتی را به صورت یکجا به صندوق بازپرداخت نمایند .بدیهی است ادامه پرداخت وام
به این دانشجویان پس از احراز شرایط دریافت وام منوط به بازپرداخت کامل وامهای یاد شده میباشد و
مسئولیت کنترل و پیگیری به عهده دانشگاه میباشد (همان ،ص .)3
انواع وامهای صندوق رفاه دانشجویان وزرات بهداشت و دستورالعمل اجرایی نحوه استفاده از آنها
وام تحصیلی و مسکن
وام مسکن صرفاً به دانشجویانی که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاههای دانشجویی سکونت
نداشته باشند و در صورت ارائه اجارهنامه رسمی (دارای کد رهگیری) ،با رعایت سایر ضوابط پرداخت میگردد
(همان ،ص  .)4وام تحصیلی برای دانشجویان ممتاز و نمونه حداکثر تا  3برابر سرانه مصوب میباشد.
مدت استفاده از وامهای تحصیلی و مسکن در طول تحصیل با رعایت مقررات آموزشی به شرح زیر میباشد:
 مقطع کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته :حداکثر  4نیمسال تحصیلی
 مقطع کارشناسی پیوسته :حداکثر  8نیمسال تحصیلی

 مقطع دکترای حرفهای :حداکثر  14نیمسال تحصیلی (دستورالعمل اجرایی استفاده از تسهیالت
اعطایی صندوق رفاه دانشجویان در سال تحصیلی  ،1394-95ص .)4
پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان نیمسال اول ممنوع میباشد (همان ،ص  .)4همچنین پرداخت
وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان دارای مشاغل رسمی ،پایدار ،بورسیه و یا دریافتکنندگان کمک هزینه
تحصیلی از محل دیگر ممنوع است .پرداخت سایر وامها با رعایت ضوابط مربوط بالمانع است (همان ،ص .)4
وام ضروری
وام ضروری به دانشجویان دوره روزانه که با مشکل مالی روبرو میشوند ،پس از یکسال از شروع تحصیل و یک
نوبت در طول تحصیل پرداخت میشود (همان ،ص  .)5وام تحصیلی برای دانشجویان ممتاز و نمونه حداکثر
تا  3برابر سرانه مصوب میباشد.
به دانشجویان واجد شرایط زیر ،عالوه بر وام ضروری ،تا دو برابر مبلغ پایه وام ضروری پرداخت میگردد:
 نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) المپیادهای ورزشی دانشگاههای کشور.
 نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) المپیادهای فرهنگی دانشگاههای کشور.
 نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) المپیادهای پژوهشی دانشگاههای کشور.
 نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) مسابقات ورزشی بینالمللی و جهانی دانشجویی.
 نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی دانشگاههای کشور.
 نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی بینالمللی.
 نفرات اول تا سوم امتحانات جامع علوم پایه و کارورزی.


دانشجویان حادثه دیده در بالیای طبیعی (سیل ،زلزله و  )...که در یکی از دانشگاهها مشغول به
تحصیل بوده و خود یا خانواده آنها در زلزله خسارت دیده باشند.

 دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات.
 دانشجویان مبتال به بیماریهای خاص و پرهزینه (همان ،ص .)5
ودیعه مسکن
ودیعه مسکن به دانشجویان متأهل دوره روزانه که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاههای دانشجویی
سکونت نداشته باشند و اجارهنامه رسمی -دارای کدرهگیری -ارائه نمایند ،فقط برای یک بار در هر مقطع
تحصیلی پرداخت میگردد (همان ،ص .)6

به دانشجویان مقاطع کاردانی ،کارشناسی و دکترای حرفهای به شرط داشتن میانگین معدل حداقل  12بعد
از گذشت یک نیمسال از شروع تحصیل و با رعایت سنوات مجاز تحصیلی ،ودیعه مسکن پرداخت میگردد
دستورالعمل اجرایی استفاده از تسهیالت اعطایی صندوق رفاه دانشجویان در سال تحصیلی  ،1394-95ص
.)6
ودیعه مسکن پرداختی بیش از مبلغ پیش پرداخت مندرج در اجارهنامه نمیباشد .همچنین به دانشجویانی که
بابت پیش پرداخت اجارهبها وجهی پرداخت ننمودهاند ،ودیعه مسکن تعلق نمیگیرد (همان ،ص  .)6منزل
اجارهای میبایست در شهر محل تحصیل یا شهرهای حاشیهای محل تحصیل که قابل تردد هستند ،باشد
(همان ،ص .)7
در صورتی که زوجین دانشجو باشند ،به یک نفر از آنان ودیعه مسکن تعلق میگیرد .همچنین به دانشجویانی
که جدا از همسر زندگی میکنند و به دانشجویان میهمان نیز ودیعه مسکن تعلق نمیگیرد .قابل ذکر است
دانشجویانی که متارکه مینمایند ،ملزم به استرداد ودیعه مسکن دریافتی میباشند (همان ،ص .)7
دانشجویانی که ودیعه مسکن دریافت نمودهاند ،چنانچه فارغالتحصیل شده یا مدت اجاره آنان پایان یافته و
منزل اجارهای را تخلیه مینمایند ،باید میزان ودیعه دریافتی را واریز نمایند و مسئولیت پیگیری در این زمینه
بر عهده دانشگاه مربوط میباشد (همان ،ص  .)7برگشت ودیعه مسکن به صندوق ،شامل جانبازان فارغالتحصیل
نیز میگردد.
مدارک مورد نیاز برای ارائه به امور دانشجویی دانشگاه:
 -1تنظیم سند تعهد محضری در دفتر اسناد رسمی (نمونه پیوست)
 -2تنظیم برگ درخواست ودیعه مسکن.
 -3تصویر صفحات شناسنامه.
 -4تصویر کارت ملی.
 -5تصویر اجاره نامه معتبر دارای کد رهگیری.
 -6شماره حساب فراگیر در بانک تجارت (همان ،ص .)14
تذکر  :1ودیعه مسکن پرداختی تا سقف اعالم شده قابل پرداخت بوده و در صورتی که مبلغ ودیعه پرداخت
شده مندرج در اجارهنامه کمتر از سقف باشد ،معادل ودیعه مندرج در اجارهنامه پرداخت میگردد.
تذکر  :2ارائه اصل مدارک برای مطابقت با تصویر در زمان تحویل به امور دانشجویی دانشگاه الزامی میباشد
(همان ،ص .)14

ودیعه مسکن نخبگان
به منظور حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر ،حائزین مشمول جوایز علمی و تحصیلی بنیاد نخبگان با
همکاری صندوق اقدام به اعطای ودیعه مسکن به صورت قرض الحسنه مینماید .این وام به نخبگان دارای
معرفینامه از بنیاد که ساکن خوابگاه نباشند و به شرط اجاره مسکن پرداخت میشود.
این دستورالعمل مشتمل بر  5فصل و  54ماده و  12تبصره و  6تذکر تنظیم و از تاریخ  1394/07/01قابل
اجراست و همه دستورالعملهای قبلی که مغایر با این دستورالعمل میباشد ،لغو میگردد.

فهرست انواع وامهای دانشجویی وزارت بهداشت و مبالغ سرانه آنها
مبالغ سرانه انواع وامهای دانشجویی وزارت بهداشت (مأخذ :ابالغیه سرانه وامها و نرخ اجارهبها خوابگاهها در سال تحصیلی )96-97
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