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اقدام  و وصول مطالبات خود بدهکاران مذکوراستفاده از بانک اطالعاتی وزارت امور خارجه نسبت به تکمیل اطالعات و همکاري صندوق با  -ب
 خواهد کرد.

 
 بدهکاران غیرایرانی: -12

گذشته از دانشجویانی که داراي تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایران نمی باشند و در سنوات در خصوص  معاونت دانشجویی دانشگاه موظف است
پرداخت بازتعیین تکلیف نسبت به  آنان ییدیه تحصیلی و نیز خروج از کشورهرگونه مدرك یا تأ تحویلقبل از  ،صندوق بهره مند بوده اند هاي وام

 د. اقدام نمایاز آنان  تسویه حساباخذ و ه صورت یکجا بتمامی بدهی 
نترل و اخذ تأیید نهایی موضوع تسویه حساب این دسته از بهره مندان، از صندوق معاونت دانشجویی دانشگاه ملزم به اجراي عملیات ک تبصره: 
 می باشند.

 
 :دانشجویی هاي وامشرایط ضمانت ) سومفصل 
ضمانت ضامنین براي  تعداد ایت از دانشجویان مستعد کم بضاعت،حمو  وام بهره مندي دانشجویان متقاضی تسهیل در به منظور )01ماده 

 به شرح ذیل می باشد: دانشجوییهاي  وامبازپرداخت 
واجد شرایط مندرج در  قراردادي از بین ضامنین عرفی یک نفر ضامنریال، م 000/000/150مبلغ  تا سقفهاي دانشجویی  وام دریافت براي -1

 الزامی است. 11ماده 
 
از ضامن قراردادي نفر و یا دو  رسمی یا پیمانی ی یک نفر ضامنمعرف ،ریال 000/000/300 مبلغ تا سقف هاي دانشجویی براي دریافت وام -2

 الزامی است. 11واجد شرایط مندرج در ماده  بین ضامنین
 
از میان  صرفا قبلی) ینعالوه بر ضامن( دیگر معرفی یک نفر ضامن، ریال 000/000/300مبلغ  بیش ازدریافت وام هاي دانشجویی  براي -3

  .الزامی است 11ده واجد شرایط در ما کارکنان رسمی و پیمانی
 

 وام هاي دانشجویی: بهره منديشرایط ضامنین جهت  )11ماده 
سال سابقه کار و داراي شناسه  5با حداقل  کارکنان قراردادي آن دستگاه هاو همچنین دستگاه هاي اجرایی پیمانی  و ن رسمیکارکنا -1

 .کارمندي

دولتی،  مراکزخانه ها، ، دستگاه هاي اجرایی شامل کلیه وزارت08/07/1386 بقانون مدیریت خدمات کشوري مصو 5بر اساس ماده  -1تبصره 
. ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام استاست که شمول قانون بر آنهاي عمومی غیر دولتی، شرکت هاي دولتی و کلیه دستگاه هایی ت یا نهادموسسا

 ی)ن، بانک مرکزي، بانک ها و بیمه هاي دولتاز قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایرا(

سرمایه آنان  سهام و %50که بیش از ي تابعه آنان (مادامیشهرداري ها و شرکت ها شامل عمومی غیر دولتیموسسات و نهادهاي  -2تبصره 
 15بنیاد ی، کمیته ملی المپیک ایران، ، جمعیت هالل احمر، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مسکن انقالب اسالم)متعلق به شهرداري ها باشد

، سازمان تبلیغات اسالمی، سازمان تامین اجتماعی، شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی، بنیاد امور بیماري هاي خاص، سازمان دانش آموزي خرداد
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سازمان هایی که براساس قوانین و و سایر جمهوري اسالمی ایران، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، صندوق تامین خسارت هاي بدنی 
 د.مقررات مشمول این عنوان قرار می گیرن

 .علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خانه هاي وزارت علمی تهیأاعضاي  -2
 .سال سابقه کار 5با حداقل  آن دانشگاهکارکنان رسمی و قراردادي دانشگاه آزاد اسالمی و همچنین  علمی رسمی تهیأاعضاي  -3
  .سال سابقه کار و داراي شناسه کارمندي 5با حداقل قوه آن کارکنان قراردادي  و همچنینقوه مقننه پیمانی  و رسمی کارکنان -4
 5داقل با ح آن قوه ان قرارداديکنکار و همچنین )آن قوهبه استثناي کارآموزان (قوه قضاییه دارندگان پایه قضایی  پیمانی و رسمی، کارکنان -5

 .اي شناسه کارمنديسال سابقه کار و دار
 .ازدواج و طالق داراي مجوز از سازمان ثبت اسناد و امالك کشور سردفتران اسناد رسمی، -6
  .نیروهاي مسلح استخدامی کارکنان -7
 .تأمین اجتماعی مستمري بگیرانکشوري و لشگري و  بازنشستگان -8
 .نیاد شهید و امور ایثارگرانباز  دریافت حقوق و مزایا مشمولین -9

 سال سابقه کار. 5با حداقل دائم بانک ها قرارداد کارکنان  -10
 .با صندوق شده بر اساس تفاهم نامه منعقد آن نهادکمیته امداد امام خمینی(ره) جهت ضمانت مددجویان تحت پوشش  -11

 
 :یدانشجوی هاي وام بهره منديجهت مدارك مورد نیاز ضامنین  )21ماده  

 باشد: یا عضو هیأت علمی ، بازنشسته، مستمري بگیر وحقوق بگیر، ضامن کارمند چنانچه -1
 .به اداره رفاه دانشگاه ،دستگاه مربوطهامضاء  تأیید و ي داراي مهرساله یک  آخرین حکم استخدامی یا قراردادارائه  -الف

 گواهی کسر از حقوق. ارائه -ب

رفاه خطاب به صندوق  صرفادرج گردد و (رسمی، پیمانی، قراردادي)  استخدام نوع ی بایستمکسر از حقوق  گواهی در -1تبصره 
کسر از حقوق ضامن  از طریق بدهی بدون قید و شرطو سازمان مربوطه متعهد به پرداخت  اشدبدانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 

 . گردد

و 000/000/150براي دریافت وام هاي دانشجویی تا سقف کسر از حقوق ارائه گواهی  10ماده  2و  1مطابق بندهاي  -2 تبصره
 .الزامی استریال  000/000/300ه مبلغ ب ریال، 000/000/300

ریال، به مبلغ  000/000/300ارائه گواهی کسر از حقوق براي دریافت وام هاي دانشجویی بیش از  10ماده  3مطابق بند  -3تبصره 
 .ستالزامی اریال  000/000/600

 
 باشد: سردفتراناز ضامن  نانچهچ -2 

 .دفترخانه اسناد رسمی) ممهور به(کپی برابر با اصل شده  یا پروانه فعالیت مجوزارائه کپی  
 

      .نهادآن تحت پوشش  دانشجویان) براي کمیته امداد امام خمینی (ره زنت اارائه گواهی کتبی ضما -3 
 
 


