
 دربارهچند  نکاتی

 آئین نامه پرداخت و بازپرداخت تسهیالت دانشجویی

 1399صندوق رفاه دانشجویان شهریور 

 شرایط ضمانت وام های دانشجویی :

  تسهیالت ضامن شرایط:  11 ماده

 دارای و کار سابقه سال 5 حداقل با ها دستگاه آن قراردادی کارکنان همچنین و اجرایی های دستگاه پیمانی و رسمی کارکنان.  1

 .کارمندی شناسه

 . پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، های خانه وزارت علمی هیأت اعضای.  2

 .کار سابقه سال 5 حداقل با دانشگاه آن قراردادی و رسمی کارکنان همچنین و اسالمی آزاد دانشگاه رسمی علمی هیأت اعضای.  3

 .کارمندی شناسه دارای و کار سابقه سال 5 حداقل با قوه آن قراردادی کارکنان همچنین و مقننه قوه پیمانی و رسمی کارکنان.  4

 قوه آن قراردادی کارکنان همچنین و (قوه آن کارآموزان استثنای به)  قضاییه قوه قضایی پایه دارندگان و پیمانی رسمی، کارکنان.  5

 .کارمندی شناسه دارای و کار سابقه سال 5 حداقل با

 . کشور امالک و اسناد ثبت سازمان از مجوز دارای طالق و ازدواج رسمی، اسناد سردفتران.  6

 . مسلح نیروهای استخدامی کارکنان.  7

 .اجتماعی تأمین بگیران مستمری و لشگری و کشوری بازنشستگان.  8

 . ایثارگران امور و شهید بنیاد از مزایا و حقوق دریافت مشمولین.  9

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

 .صندوق با شده منعقد نامه تفاهم اساس بر نهاد آن پوشش تحت مددجویان ضمانت جهت( ره)خمینی امام امداد کمیته.  11

 

  ضامنین نیاز مورد مدارک :  21 ماده

 : باشد علمی هیأت عضو یا و بگیر مستمری بازنشسته، بگیر، حقوق کارمند، ضامن چنانچه.  1

 دانشگاه رفاه اداره به مربوطه، دستگاه امضاء و تأیید مهر دارای ی ساله یک قرارداد یا استخدامی حکم آخرین ارائه . 

 حقوق از کسر گواهی ارائه . 

 : باشد سردفتران از ضامن چنانچه  .2

 (رسمی اسناد دفترخانه به ممهور شده اصل با برابر کپی) فعالیت پروانه یا مجوز کپی ارائه 

 .نهاد آن پوشش تحت دانشجویان برای (ره) خمینی امام امداد کمیته از ضمانت کتبی گواهی ارائه.  3

 

  شجویان قبلیدانمربوط به تسهیالت : تکمیل پرونده  13 ماده
 جهت تمایل صورت در اند، نموده استفاده صندوق های وام از صندوق قبلی های نامه آیین براساس که آموختگانی دانش و دانشجویان 

 ها، وام سقف از اعم نامه آیین این مصوب مقررات کلیه مشمول 1399 - 1400 تحصیلی سال از جدید نامه آیین براساس ها وام از مندی بهره 

 .بود خواهند...  و بازپرداخت شرایط ضامنین، شرایط

تماس حاصل نموده و در  105می بایست در ابتدا با واحد تسهیالت مرکز داخلی  قدیمی و جدید( تمام دانشجویان متقاضی )لذا 

وام ایشان ناقص  پروندهدر خواست هایی که است به آن اقدام نمایند. بدیهی  تکمیلصورت وجود نقص در پرونده وام نسبت به 

  .نخواهد شد باشد ترتیب اثر 

1399آبانماه  آموزش عالی کاشمرمرکز  –واحد امور تسهیالت   


