
 ١

   پرداخت بدهي به صورت يكجا

 

   : وق رفاه دانشجويان پرداخت نمايندرا به صورت يكجا به صند بايست بدهي خود افراد درشرايط زير مي
  .ـ استفاده آنندگان از وديعه مسكن١ 

  .٧٦ـ دانش آموختگان قبل از ارديبهشت ٢

  .ـ دانشجوياني آه از تحصيل انصراف مي دهند٣

  ).اخراجي(امه تحصيل محروم شده اند ـ دانشجوياني آه از اد٤

  )١تذآر .( شوند راي آميسيون مواردخاص به دوره شبانه منتقل مي با ـ دانشجويان انصرافي واخراجي آه٥

  . ـ آساني آه بخواهند به صورت آزاد در خارج از آشور ادامه تحصيل دهند٦

  .دولتي ادامه تحصيل دهندـ آساني آه بخواهند در مراآزآموزش عالي وابسته به سازمان هاي ٧

  . بار متوالي در پرداخت اقساط بدهي تاخير نمايند٣ـ دارندگان دفترچه اقساط آه بيش از ٨

  .ـ متقاضيان ادامه تحصيل در دوره هاي معادل و يا پايين تر از مقطع تحصيلي آه گذرانده اند٩

  .اي ورودي دانشگاهها شرآت نماينددر آزمونه) انصراف، اخراج(ـ آساني آه بخواهند پس از ترك تحصيل ١٠

بر اساس معـادل  . (بهره مند بوده اند  دانشجويان شاغل به تحصيل درخارج ازآشورآه از مزاياي آمك هزينه دانشجويان خارج -١١

  )ريالي نرخ رسمي ارز 

  .ـ دانشجوياني آه بدهي ديرآرد تخليه خوابگاه دارند١٢

  .الي غير وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوريـ دانشجويان انتقالي به موسسات آموزش ع١٣

  )٢تذآر ( . شبانه و موسسات آموزش عالي غير انتفاعي  ـ دانشجويان انتقالي به دانشگاه پيام نور،دوره١٤

  .آموختگاني آه قصد دريافت اصل مدرك و ريز نمرات تحصيلي را دارند ـ دانش١٥

  . ت آامل اجرا نكرده باشند ـ دانشجويان مبتكر آه طرح خود را به صور١٦

  

 شرايط پرداخت
  وضعيت

 آموختگان  دانش

  امكان پرداخت در پايان 

 مقطع تحصيلي بعدي

  ارائه گواهي

   اشتغال به

  تحصيل

  فاصله بين دو       

  مقطع حداآثر 

   )١ (يكسال باشد    

 داراي 

 دفترچه اقساط

  ر پايان امكان پرداخت د

 مقطع تحصيلي بعدي

  سپردن 

 سند تعهد

  دو فاصله بين

   مقطع حداآثر

  يكسال باشد

 بورسيه 

 وزارت علوم

  امكان پرداخت باقيمانده بدهي پس 

 از پايان تحصيل در مقطع جديد

  سپردن 

 سند تعهد

  بخشي از بدهي 

  مقطع تحصيلي

   طبق مقررات  قبل

ندوق پرداخت شده باشد

  اخل تحصيل در د  

  آشور يا بورسيه   

 ) ٢( خارج 

  امكان پرداخت باقيمانده بدهي پس 

 از پايان تحصيل در مقطع جديد

  موافقت صندوق 

  سپردن و

  سند تعهد

  عدم وجود وقفه در 

 پرداخت بدهي

  تحصيل در دانشگاه 

 پزشكي و غيردولتي

 

  

  

  در ادامه تحصيل

 مقطع باالتر

آـل بـدهي ،    % ١٠ از طـرف دانـشگاه بـا پرداخـت نقـدي      اين قبيل دانشجويان در صورت ارائه گواهي عـدم تـوان مـالي       : ١تذآر 
   .مابقي بدهي خود را به صورت اقساط بعد از پايان تحصيل پرداخت خواهند آرد 

آـل بـدهي ،   % ٢٠   اين قبيل دانشجويان در صورت ارائه گواهي عدم توان مالي از طرف دانشگاه مبدا با پرداخت نقدي                  : ٢تذآر
 .باشند ا در طي تحصيل با سپردن سند تعهد پرداخت آنند و مجاز به دريافت مجدد وام نميتوانند مابقي بدهي خود ر مي



 ٢

    پرداخت بدهي به صورت اقساط 

 

طبـق    : افراد در شرايط زير مي توانند بدهي خود را به صورت اقساط به صندوق رفاه دانشجويان پرداخـت نماينـد                   

  بدهي جدول اقساط پرداخت

 شرايط پرداخت

  وضعيت 

 آموختگان دانش

 طبق جدول اقساط 

 پرداخت بدهی 

 بدهي طبق جدول شيوه پرداخت

 پايان تحصيل

  از تاريخ

  به بعد ٣/٢/٧٦

  امكان پرداخت در پايان

 ع تحصيلي بعدي مقط

  ارائه گواهي

   اشتغال به 

 تحصيل

  فاصله بين دو 

  مقطع حداآثر 

    )١ (يكسال باشد       

 داراي 

 دفترچه اقساط

  امكان پرداخت در پايان 

 مقطع تحصيلي بعدي

  سپردن

  سند تعهد

  دو فاصله بين

   مقطع حداآثر

  يكسال باشد

 بورسيه 

 زارت علومو

  امكان پرداخت باقيمانده 

  بدهي پس از پايان 

 تحصيل در مقطع جديد

  سپردن

  سند تعهد

  بخشي از بدهي

    مقطع تحصيلي قبل

  صندوق  طبق مقررات 

  پرداخت شده باشد

  تحصيل در داخل 

  آشور يا بورسيه

 ) ٢(  خارج 

  امكان پرداخت باقيمانده 

  بدهي پس از پايان

 جديد تحصيل در مقطع 

  موافقت صندوق

  و سپردن سند تعهد

  عدم وجود وقفه

  در پرداخت بدهي

  تحصيل در دانشگاه

  پزشكي و غيردولتي

  در  ادامه تحصيل

 مقطع باالتر

  

 .شود مدت زمان خدمت نظام وظيفه براي مشمولين به اين مدت اضافه مي  )١(

  .   بهره مند شوند  غيردولتی نيز می توانند از این شرایط- دانش آموختگان موسسات آموزش عالی غيرانتفاعی )٢(



 ٣

  به بعد٣/٢/٧٦آموختگان  براي دانش شيوه پرداخت بدهي جدول

  سازمان
دانشجو يا  وضعيت شروع اقساط تاريخ مدت اقساط تاييد آننده

آموخته دانش  

طبق جدول  ــ
 شرايط عمومي  ماه پس از پايان تحصيل٩ اقساط پرداخت

طبق جدول  ــ
 اقساط پرداخت

دمت  ماه پس از پايان خ٩
 نظام وظيفه

 شرايط عمومي
 )مشمول نظام وظيفه ( 

معاونت دانشجويي و فرهنگي 
 دانشگاه 

  برابر٢
 روشندل  ماه پس از پايان تحصيل١٢ شرايط عمومي

  برابر٢ سازمان بهزيستي 
 توان جسمي ناتوان و آم  ماه پس از پايان تحصيل١٢ شرايط عمومي

طبق جدول  ــ
 اقساط پرداخت

 تحصيل در رشته پس از پايان
 دوم

با احتساب مدت نظام ( 
 )وظيفه 

  رشته همزمان٢تحصيل در 

طبق جدول  ــ
  رشته همزمان٢تحصيل در  از تاريخ انصراف از تحصيل اقساط پرداخت

  از رشته دوم و انصراف 

 اداره تربيت بدني دانشگاه يا
آل وزارت علوم، تحقيقات و  اداره 

 فناوري

  برابر٢
 قهرمان ورزشي  ماه پس از پايان تحصيل١٢ شرايط عمومي

 اداره تربيت بدني دانشگاه يا
 آل وزارت علوم، تحقيقات و  اداره

 فناوري

  برابر٢
 قهرمان ورزشي  ماه پس از پايان تحصيل٣٦ شرايط عمومي

 )مشمول نظام وظيفه ( 

گواهي عدم توان مالي از دانشگاه و 
ماه پس از صدور دفترچه يك   ماه١٢ تاييد صندوق رفاه دانشجويان

 انصرافي يا اخراجي اقساط

گواهي عدم توان مالي از دانشگاه و 
يك ماه پس از پايان نظام   ماه١٢ تاييد صندوق رفاه دانشجويان

 وظيفه
 انصرافي يا اخراجي

  ) مشمول نظام وظيفه( 

يك ماه پس از صدور دفترچه   ماه٢٤ ــ
 اقساط

 انصرافي يا اخراجي
 )نباز، ازآارافتاده آزاده ، جا( 

 ماه پس از انصراف از ٩ ــ ــ
 تحصيل

انصراف از تحصيل در مقطع 
 باالتر

 با داشتن دفترچه اقساط 

گواهي عدم توان مالي از دانشگاه و 
 تاييد صندوق رفاه دانشجويان

  برابر٣
 دريافت وام موارد خاص  ماه پس از پايان تحصيل٩ شرايط عمومي

از دانشگاه و گواهي عدم توان مالي 
 تاييد صندوق رفاه دانشجويان

  برابر٣
 شرايط عمومي

 ماه پس از پايان نظام ٩
 وظيفه

 دريافت وام موارد خاص
  ) مشمول نظام وظيفه( 

 :ممتاز
  درخشان دانشگاه دفتراستعدادهاي 

  : نمونه
معاونت دانشجويي و فرهنگی 

 دانشگاه 

  برابر٢
 ممتاز و نمونه ل ماه پس از پايان تحصي١٢ شرايط عمومي



 ٤

 :ممتاز
  درخشان دانشگاه دفتراستعدادهاي 

  : نمونه
معاونت دانشجويي و فرهنگی 

 دانشگاه 

  برابر٢
 ممتاز و نمونه  ماه پس از پايان تحصيل٣٦ شرايط عمومي

 )مشمول نظام وظيفه ( 

معاونت دانشجويي و فرهنگي 
 دانشگاه

  برابر٢
حوادث خسارت ديده در   ماه پس از پايان تحصيل ١٨ شرايط عمومي

 غيرمترقبه

معاونت دانشجويي و فرهنگي 
 دانشگاه

  برابر٢
  ماه پس از پايان تحصيل٤٢ شرايط عمومي

حوادث خسارت ديده در 
 غيرمترقبه

 )مشمول نظام وظيفه ( 

دریافت وام شهریه موسسات   ماه پس از پایان تحصيل٩  ماه۵٠ -
 غيرانتفاعی

 ماه پس از پايان خدمت ٩  ماه۵٠ -
 نظام وظيفه

دریافت وام شهریه موسسات 
 غيرانتفاعی

 )مشمول نظام وظيفه ( 

 دریافت وام شهریه  ماه پس از پایان تحصيل١٢   -
 نوبت دوم 

 ماه پس از پايان خدمت ١٢   -
 نظام وظيفه

 دریافت وام شهریه
  نوبت دوم 

 )مشمول نظام وظيفه ( 

  یخ شروع به ماه پس از تار٣۶   -
 تحصيل

 دریافت وام شهریه
  نوبت دوم 

انصرافي يا اخراجي در دوره ( 
  کاردانی ،

  کارشناسی ناپيوسته ، 
 )کارشناسی ارشد 

   ماه پس از تاریخ شروع به۶٠   -
 تحصيل

 دریافت وام شهریه
  نوبت دوم 

انصرافي يا اخراجي در دوره ( 
 )کارشناسی 

  



 ٥

  جدول اقساط پرداخت بدهي

 )ريال ( مقدار بدهي  )ريال (  هر قسط در ماه مقدار

  ٠٠٠/٥٠٠آمتر از    ٠٠٠/٥٠

 ٠٠٠/٠٠٠/١تا  ٠٠٠/٦٠

 ٠٠٠/٥٠٠/١تا  ٠٠٠/٧٠

 ٠٠٠/٠٠٠/٢تا  ٠٠٠/٨٠

 ٠٠٠/٥٠٠/٢تا  ٠٠٠/٩٠

  ٠٠٠/٠٠٠/٣تا  ٠٠٠/١٠٠

 ٠٠٠/٥٠٠/٣تا  ٠٠٠/١١٠

  ٠٠٠/٠٠٠/٤تا  ٠٠٠/١٢٠

 ٠٠٠/٥٠٠/٤تا  ٠٠٠/١٣٠

  ٠٠٠/٥٠٠/٥ تا ٠٠٠/١٤٠

  ٠٠٠/٠٠٠/٦تا  ٠٠٠/١٥٠

 : تذآر 

  ) قسط٦٠. ( پنج سال خواهد بود  حداقل مدت اقساط يك سال و حداآثر-١

  % ٢معادل  غير دولتی در هر ماه -بدهی دانش آموختگان موسسات غيرانتفاعی مبلغ اقساط   -٢

  .باشد  مي آل بدهي

  

 



 ٦

  معاف از پرداخت بدهي

 ) و هزينه ديرآرد تخليه خوابگاه به استثناي وديعه مسكن( 

  

  : باشند  افراد در شرايط زير از پرداخت بدهي دوران تحصيل به صندوق رفاه دانشجويان معاف مي

  با تاييد بنياد شهيد                                                      ـ شهدا١

       با تاييد سازمان ثبت احوال                                            ـ فوت شدگان٢

  با تاييد بنياد امور جانبازان                                                 ـ جانبازان٣

  با تاييد سازمان بهزيستي                                           ـ ازآارافتادگان٤

  آل بدهي% ٣٠ از پرداخت ١٦ل معدل با حداق           توانان جسمي  ـ روشندالن، ناتوانان و آم٥

     

  :تذآر 

 معـاف    از پرداخـت هزينـه ديـر آـرد تخليـه خوابگـاه      حـوادث غيرمترقبـه  شهدا ، فوت شدگان و دانش آموختگان خـسارت ديـده در      

  . هستند 

  

   ساير موارد پرداخت بدهي

   

 دراسرع وقت مراتب را براي صدور دفترچه اقساط آموختگاني آه به هر نحوي از خدمت نظام وظيفه معاف گردند موظفند ـ دانش١

  .جديد به صندوق رفاه دانشجويان اعالم نمايند 

  .باشد  ريال مي٠٠٠/٤٥آموختگان آزاده با هر مبلغ بدهي آه داشته باشند ،  ـ مقدار اقساط دانش٢

  .باشد ـ تسويه حساب در هر مقطع تحصيلي منوط به تسويه حساب در مقاطع تحصيلي قبلي مي٣

ـ چنانچه در طي تحصيل تمام يا بخشي از بدهي دانشجو پرداخت گردد ، براي محاسبه آن در پايان تحصيل ارائه اصل فـيش يـا                    ٤

  .حواله بانكي ضروري است 

آموختـه    بـه آـل بـدهي دانـش    طبق دستورالعمل مربـوط ـ در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط درصدي به عنوان آارمزد تاخير   ٥

  .شود اضافه مي

ـ آساني آه از آمك هزينه دانشجويان خـارج اسـتفاده آـرده انـد در صـورت ارائـه گـواهي انجـام آـار در داخـل آـشور بـه مـدت                        ٦

  .استفاده از آمك هزينه ، از پرداخت بدهي معاف مي باشند 

هـاي مـرتبط بـا آن از طريـق مراجـع قـضايي                دانشجويان موظف به وصول مطالبات دولت و هزينه       ـ بر اساس قانون ، صندوق رفاه        ٧

  .آموختگاني است آه نسبت به پرداخت بدهي خود در زمان مقرر اقدام نكرده باشند  آشور در مورد دانشجويان يا دانش

 



 ٧

   ساير موارد پرداخت بدهي

   

ام وظيفه معاف گردند موظفند در اسرع وقت مراتب را براي صدور دفترچه آموختگاني آه به هر نحوي از خدمت نظ ـ دانش١

  .اقساط جديد به صندوق رفاه دانشجويان اعالم نمايند 

  .باشد  ريال مي٠٠٠/٤٥آموختگان آزاده با هر مبلغ بدهي آه داشته باشند ،  ـ مقدار اقساط دانش٢

  .باشد ر مقاطع تحصيلي قبلي ميـ تسويه حساب در هر مقطع تحصيلي منوط به تسويه حساب د٣

ـ چنانچه در طي تحصيل تمام يا بخشي از بدهي دانشجو پرداخت گردد ، براي محاسبه آن در پايان تحصيل ارائه اصل فيش يا ٤

  .حواله بانكي ضروري است 

آموخته   به آل بدهي دانشطبق دستورالعمل مربوطـ در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط درصدي به عنوان آارمزد تاخير ٥

  .شود اضافه مي

ـ آساني آه از آمك هزينه دانشجويان خارج استفاده آرده اند در صورت ارائه گواهي انجام آار در داخل آشور به مدت ٦

  .استفاده از آمك هزينه ، از پرداخت بدهي معاف مي باشند 

هاي مرتبط با آن از طريق مراجع قضايي  بر اساس قانون ، صندوق رفاه دانشجويان موظف به وصول مطالبات دولت و هزينهـ ٧

  .آموختگاني است آه نسبت به پرداخت بدهي خود در زمان مقرر اقدام نكرده باشند  آشور در مورد دانشجويان يا دانش

  

   دانشجويي  تسهيالت رداخت آارمزد تأخير بازپ  محاسبه  نحوه دستورالعمل

   

 در    عـالي    آمـوزش    مؤسـسات    آموختگـان    دانـش    توسط   دانشجويي   رفاهي   تسهيالت  هاي   بدهي   موقع   به   پرداخت   لزوم   به  با توجه 

   در زمـان  ي آـه  افـراد   بـدهي   مقدار باقيمانـده   به  مقرر گرديد آه١٩/٣/٧٨   مورخ   دانشجويان   رفاه   هيأت امناء صندوق     جلسه  نهمين

  . گردد  اضافه  بدهي  باقيمانده  زير به  آارمزد تأخير با شرايط  با عنوان اند مبلغي  ننموده  اقدام  پرداخت  براي  شده مشخص

   بعنـوان   ي مبلغـ    بدهي   آل   مقدار   به   بموقع   پرداخت   براي   بدهكاران   و ترغيب    بدهي   بازپرداخت   در عمليات   ور تسريع    منظ  ـ به ١  ماده

  . خواهد شد اضافه )   در بازپرداخت  تعويق در صورت( آارمزد تاخير 

  .گردد  مي  اضافه  معوق قسط    مقدار به % ١٢   نرخ  زير بر مبناي  محاسبه ، طبق  تعويق  ازاء مدت ـ مقدار آارمزد تأخير به٢  ماده

   

  تأخيرمقدار آارمزد =    )ميزان قسط معوق( × ١٢× ) مدت تعويق(

     ٣٦٠٠٠              

  .  محاسبه ، تا زمان  از بدهي  هر قسط  پرداخت  مقرر براي  از زمان  شده  سپري  از روزهاي  است  عبارت  تعويق ـ مدت١تذآر 

  .  ماهانه  صورت  به  شده  تعيين  قسط  از مبلغ  است  عبارت  معوق  قسط ـ مقدار٢تذآر 

  :گردد   افراد زير مي ـ آارمزد تأخير شامل٣  ماده

  .  است  افتاده  تعويق  بار به  از سه  بيش  آنان رسيد قسط  سر  تاريخ ، آه  اقساط  دفترچه  داراي  آموختگان  ـ دانش الف

  .اند  نموده استنكاف)  مربوط  مقررات بق ط (   بدهي  آل  از بازپرداخت  آه  از تحصيل  و محرومين ، تارآين  ـ منصرفين ب

  . )يكسال(مجاز    تحصيلي  وقفه  رعايت  عدم ، در صورت  بعدي  مقطع  بعد از پايان تحصيل  به  بدهي  تعويق  ـ متقاضيان ج

  . اخذ خواهد شد  نقدي  جديد بصورت  اقساط  صدور دفترچه ، مقدار آارمزد براي  قبلي  بدهي  يكجاي  پرداخت  عدم در صورت: تذآر

  . واريز خواهد گرديد  درآمد اختصاصي صندوق  حساب خير به آارمزد تأ ـ مبلغ٤  ماده

  .خواهد گرديد  درج  حساب  تسويه  صادره هاي  طور مجزا در نامه  و آارمزد تأخير به  دريافتي  بدهي  آل مقدار: تذآر

  .باشند  مي معاف آارمزد تاخير   نمايند از پرداخت  خود را يكجا پرداخت  بدهي آموختگاني آه  دانش ـ آليه ٥  ماده

 در    دسـتورالعمل   ايـن .   اسـت    هيأت امنـاء رسـيده       تصويب   به   دانشجويي   تسهيالت   آارمزد تأخير بازپرداخت     محاسبه   نحوه  موضوع 

  .  است  گرديده  تدوين  دانشجويان  رفاه  صندوق  توسط٢٤/١/٧٩  تاريخ

  


