
 

  دریافت تسهیالت صندوق رفاهقابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی 

 

 

 م های دانشجوییشرایط ضامنین جهت بهره مندی وا

  ها با آن دستگاهکارکنان قراردادی دستگاههای اجرایی و همچنین  پیمانیو  رسمیکارکنان

 ؛شناسه کارمندیو دارای  سال سابقه کار 5حداقل 

 هاای اجرایای  دستگاه، 08/07/1386 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوو    5بر اساس ماده  -1تبصره 

هوایی اسوت   های دولتی و کلیه دسوتگاه یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت ؤسساتها، مشامل کلیه وزارتخانه

ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است. )از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سوازمان سسوترو و   که شمول قانون بر آن

 نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی(

های تابعه آنان، جمعیت ها و شرکتشامل شهرداری دولتیرسسات و نهادهای عمومی غیمؤ -2تبصره 

خرداد،  15احمر، کمیته امداد امام خمینی)ره(، بنیاد مسکن انقال  اسالمی، کمیته ملی المپیک ایران، بنیاد هالل

مین اجتماعی، شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، بنیاد امور بیماری های سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان تأ

مین ماعی روستاییان و عشایر، صندوق تأآموزی جمهوری اسالمی ایران، صندوق بیمه اجتخاص، سازمان دانش

 سیرند.هایی که بر اساس قوانین و مقررات مشمول این عنوان قرار میهای بدنی و سایر سازمانخسارت

 آموزو پزشکی؛ ی و بهداشت، درمان وهای علوم، تحقیقات و فناوروزارتخانهت علمی أاعضای هی 

  دانشگاه آزاد اسالمی و همچنین کارکنان رسمی و قراردادی آن اعضای هیات علمی رسمی

 ؛سال سابقه کار 5حداقل دانشگاه با 

    سال  5حداقل آن قوه با  قراردادیقوه مقننه و همچنین کارکنان  پیمانیو  رسمیکارکنان

 ؛شناسه کارمندیو دارای سابقه کار 

 

 

 2اطالعیه شماره 

شجویی صندوق رفاه شرایط ضامنین جهت بهره مندی وام های دان

 وزارت علوم

با توجه به دستور العمل جدید صندوق رفاه، دانشجویان موظفند قبل از ثبت درخواست وام، 

 کارنامه تحصیلی خود را در قسمت پیوست های وام بارگذاری نمایند.

 2از  1صفحه 



 

  به استثنای کارآموزان آن قوه( و  پایه قضایی قوه قضاییهدارندسان و  رسمی، پیمانیکارمندان(

 ؛شناسه کارمندیو دارای  سال سابقه کار 5حداقل آن قوه با  قراردادیهمچنین کارمندان 

 امالک کشور؛ت اسناد و سردفتران اسناد رسمی، ازدواج و طالق دارای مجوز از سازمان ثب 

 کارکنان استخدامی نیروهای مسلح؛ 

 ،بگیران تأمین اجتماعی؛ی و مستمریلشکر بازنشستگان کشوری 

 از بنیاد شهید و امور ایثارسران؛ مشمولین دریافت حقوق و مزایا 

 سال سابقه کار؛ 5ها با حداقل کارکنان قرارداد دائم بانک 

 ان تحت پوشش آن نهاد براساس تفاهم نامه منعقدشده کمیته امداد امام خمینی)ره( جهت ضمانت مددجوی

 با صندوق.

 مدارک مورد نیاز ضامنین جهت بهره مندی وام های دانشجویی

 علمی باشد:بگیر و یا عضو هیأتبگیر، بازنشسته، مستمریچنانچه ضامن کارمند، حقوق -1

تاییود و اماوا دسوتگاه مربوطوه، بوه اداره رفواه       ارائه آخرین حکم استخدامی یا قورار داد یوک سواله دارای مهور      -الف

 دانشگاه؛

 .ارائه سواهی کسر از حقوق - 

( درج سوردد و  رسامی، پیماانی، قاراردادی   ) نوع استخدامدر سواهی کسر از حقوق می بایست  -1تبصره 

بوه پرداخوت    خطا  به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد و سازمان مربوطه متعهدصرفاً 

 بدون قید و شرط بدهی از طریق کسر از حقوق ضامن سردد.

ارائه سوواهی کسور از حقووق بورای دریافوت وام هوای دانشوجویی توا سوقف           ،1ماده  2و  1مطابق بندهای  -2تبصره 

 است.  ریال الزامی  000/000/300به مبلغ ریال،  000/000/300و  000/000/150

ه ممهوور بوه دفترخانوه    )کپی برابر با اصل شود  مجوز یا پروانه فعالیت تصویرارائه  :باشدچنانچه ضامن از سردفتران  -2

 اسناد رسمی(؛

 .دانشجویان تحت پوشش آن نهادارائه سواهی کتبی ضمانت از کمیته امداد امام خمینی)ره( برای  -3

 

 2اطالعیه شماره 

شرایط ضامنین جهت بهره مندی وام های دانشجویی صندوق رفاه 

 وزارت علوم

 معاونت دانشجویی

 مدیریت دانشجویی

 2از  2صفحه  22/12/1401: تاریخ تنظیم و ارسال اداره رفاه و تسهیالت


