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  Info@ srd.ir، پست الكترونيكي: 1313/15815صندوق پستي 1605ا... طالقاني، نبش كوچه گيالن، پالكباالتر از خيابان آيت آدرس:خيابان وليعصر(عج)،

  : نشاني صفحه اينترنتي:           88940406: دورنگار دبيرخانه     84212200تلفن دبيرخانهwww.srd.ir  

  ،هيـات امنـاء  جلسـه  ونهمـين   صـندوق در بيسـت  هيات امنـاء  اساسنامه صندوق رفاه دانشجويان،  3در اجراي ماده 
 نمود.  اين دستورالعمل را تصويب 1392مرداد ماه   در 

 

  دستورالعمل نحوه پرداخت وام(شهريه) به دانشجويان
 

  كليات -فصل اول
  باشد. اين دستورالعمل به شرح زير ميمعاني اصطالحات به كار رفته در  تعاريف: -1ماده

 :صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صندوق 

 :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت 

 :و مؤسسات آموزش عالي علوم پزشكي هاي دانشگاه دانشگاه 

 :علوم پزشكيهاي  معاونت دانشجويي دانشگاه معاونت 

 صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيناء هيات ام :ءت امنااهي 

 :دانشجويان شاغل به تحصيل در گروه پزشكي و پيراپزشكي دانشجو 

 : دهــد از  مــي مبلغــي كــه صــندوق رفــاه دانشــجويان در قبــال خــدماتي كــه بــه دانشــجويان ارايــه كــارمزد
   .نمايد دانشجو دريافت مي

 
 

 بـر پرداخـت   مبنـي ور ـــ ه كـل كش ــــ ون بودجـــ دكردن اجراي قانـمن آوردن و نظام مـراهور فــبه منظ هدف: - 2 ماده

 باشـند، ايـن دسـتورالعمل    ه بـه دانشـجوياني كـه بـراي تحصـيل موظـف بـه پرداخـت شـهريه مـي          ـشهري وام 

  .است گرديدهتدوين 
شـده    مقاطع پذيرفتـه  همهرت در هاي مورد تأييد وزا دانشجوياني كه در آزمون سراسري سازمان سنجش و آزمون -3ماده 

العمل از مزايـاي مربوطـه   باشند، در چارچوب اين دستور شوند و براي تحصيل موظف به پرداخت شهريه مي يا مي
  گردند و مجاز به استفاده از ساير تسهيالت صندوق نمي باشند. ميمند بهره

 

  شرايط عمومي وام گيرندگان -فصل دوم
  ز مالي حسب تشخيص معاونتدارابودن اولويت نيا -4ماده 
 سپردن تعهد محضري با ضامن معتبر قبل از دريافت وام   -5ماده 

  
  شرايط آموزشي وام گيرندگان -فصل سوم

  نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي(به عنوان دانشجوي تمام وقت)  ثبت -6ماده 
 تواند درخواست وام نمايد. مي دانشجو صرفاً در سنوات مجاز به تحصيل -7 ماده
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  مبلغ وام -فصل چهارم
 گردد: مي  هاي هر مقطع، به شرح زير تعيين سقف وام قابل اعطا به تناسب شهريه و هزينه

 

ريال در چهارنوبت، هر نوبـت حـداكثر مبلـغ    000/000/10دانشجويان دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته تا مبلغ  -8 ماده
  ريال000/500/2

ريـال در هشـت نوبـت هـر نوبـت، حـداكثر مبلـغ         000/000/56دانشـجويان دوره كارشناسـي پيوسـته تـا مبلـغ       -9 ماده
  ريال000/000/7

ريال در چهـار نوبـت هـر نوبـت حـداكثر مبلـغ       000/00/100ارشد ناپيوسته تا مبلغ   دانشجويان دوره كارشناسي -10ماده 
  ريال 000/000/25

  ريال   000/000/50نوبت، هر نوبت حداكثر پنج ريال در 000/000/200دكتري تا مبلغ  به دانشجويان دوره -11ماده 
ــاده  ــغ    -12م ــا مبل ــي(آزاد) ت ــجويان تخصصــي دولت ــر ن  000/000/200دانش ــت ه ــنج نوب ــال در پ ــداكثرري ــت ح   وب

  ريال 000/00/50مبلغ  
 

  ساير مقررات -فصل پنجم
گردد.(با ذكر شعبه، كـد   نمايد، واريزمي ت شهريه دانشجو اعالم ميباب مصوب به حسابي كه آموزش دانشگاه وام -13ماده 

  شعبه، شرح شماره حساب و شماره حساب)
  گردد. % كارمزد كسر مي4ميزان از سرانه وام شهريه  -14ماده 
بنـدي بازپرداخـت    بازپرداخت تسهيالت اعطايي، تابع ضوابط مربوطه بوده و دانشـجو موظـف بـه رعايـت زمـان      -15ماده 

  باشد. هيالت مورد نظر ميتس
پرداخت وام با ارايه درخواست دانشجو در فرم مخصوص پس از تأييد امور آموزشي و معاونت از طريق صـندوق   -16ماده 

  شود. انجام مي
ـ  1392مرداد ماه ماده در  16فصل و  5ل بر ــل مشتمـــورالعمــاين دست ده و از ـــــ رسيهيـات امنـاء   ب ـبه تصوي

 باشد. االجرا مي الزمتصويب   تاريخ
 
  


