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ي صندوق رفاه ها وامدستورالعمل نحوه بازپرداخت 

 ي صندوقهيأت امنا 64/01/0331دانشجويان مصوب 

حسا بيشاندما انازمزاياي ناند راهايهشاويان يينم از مندبهره -0

طبا مراراا (ترك يايارارااازتحصاي ،اوصراف،هراغت) ضعيتتحصي  

 شاوين ي هير ابگيهبهي شاييهت  اجياه هي ا نند روسبتبهبيزپرشارت

اقدا ومييند.

م ظفنادباهمحارتاركيايهراغاتازعايي آما ز  مراكزهيشاويگيه -6

تحصي  قب ازند اگ اه م قتتحصي  برا اشتغيل ياياشاماهتحصاي 

 ههرستاسيم(ارراج ،اوصراه )ن ييشاوين يينتياكتحصي ايتحصيالهياغ

تعيين ضعيتبيزپرشاراتمنظ ابهآويناابراسيسهر پي ستاينشست اايعم 

شي نبهنند راهيهشاوين يينااسيلومييند.

شار كي اكهرادمتوظاي  ظيفاهعيي آم ز نمراكزايتحصيالهياغ -3

ازاوني ردمتوظي  ظيفهو ع بهر شااقب ازشر عبهتحصي اوني شاشهيي

م ز هستندحداكثروهميهپسازهراغتازتحصاي بايش ودم عيفشده ييم

شهترچاهاقساي براسايسسپرشنتعهدالز بهنند رشي نتحصاي  را شاا

باي ازساهكهن ات شخصيً ييازطري مح اشتغيلبيزپرشارتومييند شا

ه آوينباهشيانحايلبيامت اي شاپرشارتاقسي بده ر شتأريرومييندبد

تبدي ر اهدشد.

انازمزاياي ناند رت سانناند راهايهمندبهرهتعداش مب غاقسي  -6

بيت جهبهميزانبده حداق يكسيل حداكثر)شاوين يينتعيينر اهدشد

(.پنجسيل
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شارا عايي آما ز نمراكازايتحصايالهياغتيايخآغيزبيزپرشارتبده  -1

بهوهمايهبعادازاوناي ش بيشندم م لاوني ردمتوظي  ظيفهكي اكهمي

.گرششم سيلردمتآوينم ك ل

انازمزايي نند راهيهشاوين يينچنيوچهشاشار كي ا يايمندبهره -4

بياستفيشهازب استحصي  قصداشامهتحصي شاريااازكي اشامريطعبيالتر

وسابتباه،پسازهراغتازتحصاي مرعاعقب ا كه ن اتااشاشتهبيشندشا

،بيزپرشارتقسمت ازشيا نرا شطبا مراراا ناند راقادا وما شهبيشاند

بيزپرشارتبريهبده ر شااباهبعادازاتماي مرعاع،بيسپرشنتعهدندت اوم 

تحصي  جديدم ك لومييند.

متريض اشامهتحصاي ازمزايي نند ر مندبهرهنايتحصيالهياغ-تبصره

ميام لمزاياي ايانبناد،ازمرععتحصي  قب ا ترپييينشاش اهمعيشل يي

وخ اهندب ش.

باايعاايي آماا ز باا اس شاوياان يينرااياا زاا هرهناا  كاا اشااه -3

،ب اسيهباهرايااازكيا اعن انبهقب ازاقدا بهاعزا شاوين يين،هميهنگ 

اابهنند رااسيلومييد.اعزا شاوين يينب اسيهبهرايااهيب اسيهميخصي 

ازكي امن  بهوداشتنبده  يياعال وظرنند رمبنا بارتعياينتف يا 

ر اهدب ش.،چگ وگ بيزپرشارتبده اينقبي شاوين يينشارص ص

قصااداشامااهتحصااي شاكااهنا ات انازمزايااي نااند رشامناادبهاره -8

من  بهعد ، غيرش يت ااشاشتهبيشندهيشاويگيه ع   پزشف  هيشاويگيه

شان ا م اهرتنند ر ، قفهشابيزپرشارتاقسي  ا مرععتحصي  قب  

باهبعادازريتماهتحصاي ش اهآوهيسپرشنسندتعهدبيزپرشارتبيقيميوده ا 

.گرششم جديدم ك ل

نا ا  شار كي اكهبههيشاويگيهازايتحصي هياغانمندبهره-0تبصره 

آزاشقصداشامهتحصي شاريااازكي اااشااودم ز بهبيزپرشارتك يه جا ه
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شاييهت  ارذتس يهحسيبازناند ربارا شاييهاتمادااكتحصاي  را ش

هستند.

انازمزيي ناند ركاهقصاداشاماهتحصاي شامراكازمندبهره -6تبصره 

ااشاشتهبيشندم ز هستندقب ازشاييهتهيشستگيهابستهبهسيير عيي آم ز 

هرو عمداكتحصي  بينند راهيهشاوين يينتس يهحسيبومييند.

 جايياكتياكينتحصي اعمازاوصراه  ارراج م ز باهبيزپرشارات-9

.بيشندم بده ر ش

،اوصاراف)تحصاي انازمزاياي ناند ركاهتاركمندبهرهبده -تبصره

شان ا ااايهگ اه شاويگيهمبن برعد بضيعتميي اودوم شهحين (ارراا

ن ا اقسي حداكثريكسييهقيب شاييهت م اهرتنند راهيهشاوين يينبه

ر اهدگرشيد.

،اوصاراه )انازمزايي نند راهيهكاهپاسازتاركتحصاي مندبهره -01

عيي آم ز  مؤسسي هيشاويگيهدششاآزم ن ا ش قصدشركتمن(ارراج 

بهاي ر ابگايه شاييهت  اجاياههي ا ااشاشتهبيشندمف فندوسبتبهاسترشاش

يكجياقدا ومييند.ط ابه،شاوين ي م اشاستفيشه

وسبتبه ن ل ايصيلمعييبي بيشدم نند راهيهشاوين يينمف   -00

نكاهازاشا ايتحصايالهاياغ متع رهشام اششاوين يين يايهيهزينهش يت 

شامراجعقضيي تيآررينمرح هاعامازپاه ه  اودوم شهشينر شاستنفيف

هرجي اقيمهشع  ومييد.

هياأ تصا ي به62/11/57تبصرهشاتيايخ4بند 11اينشست اايعم شا

 نند راهيهشاوين ييناسيد.امني


سيدمحمداضيهيشم گ پييگيو -يرع   ،تحريري  هني ا  ز  
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