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  دستورالعمل اعطاي تسهيالت رفاهي به دانشجويان ممتاز و نمونه
 

  كليات -فصل اول
  باشد: به شرح زير مي دستورالعملمعاني اصطالحات بكار رفته در اين تعاريف:  -1ماده 

 :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  وزارت 

 :صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صندوق  

 هاي علوم پزشكي و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه : دانشگاه 

 :علوم پزشكيهاي  معاونت دانشجويي دانشگاه معاونت 

 :دانشجويان دوره روزانه شاغل به تحصيل در گروه پزشكي و پيراپزشكي دانشجو 

  :نامه انتخاب و معرفي  دانشجوي نمونه كشوري، دانشجويي است كه طبق آييندانشجوي نمونه
ــگاه  دان ــه دانش ــجوي نمون ــه وزارت      ش ــجويان نمون ــي دانش ــاب و معرف ــتاد انتخ ــط س ــا توس   ه

 شود. نامه مذكور) انتخاب و هرساله معرفي مي (موضوع آيين
      

هاي تحصيلــي و معيشتــي دانشجويــان ممتـــاز و    منظــور كمك به تأمين بخشي از هزينه به صندوقهدف:  -2ماده 
  نمايد. ورالعمل تسهيالت پرداخت مينمونــه در چهارچوب اين دست

 

  فصل دوم: شرايط عمومي و آموزشي
  سپردن تعهد محضري با ضامن معتبر قبل از دريافت وام  -3ماده 
  عنوان دانشجوي تمام وقت) نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي(به ثبت  -4ماده 
  نمايد. تواند درخواست وام دانشجو در سنوات مجاز تحصيل مي  -5ماده 
 نمايند.  توانند درخواست وام دانشجويان ممتاز بعد از يك سال تحصيلي و براي يك نوبت مي  -6ماده 

 است. ه درخواست وام براي دانشجويان ممتاز ضروريدر زمان اراي 17داشتن معدل   -7ماده 

 

  فصل سوم: شرايط دانشجوي ممتاز 
  و بعد باشد: 89 -90از شرايط زير در سال تحصيلي  دانشجوي ممتاز بايد واجد يكي

 هاي اول تا سوم كنكور سراسري(با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور) برگزيدگان رتبه -8ماده 

تخصصـي بـا معرفـي دبيرخانـه شـوراي       يهاي اول تا سوم آزمون ورودي كارشناسي ارشد، دكتر برگزيدگان رتبه -9ماده 
  هداشت و تخصصي، داروسازي و دندانپزشكي.آموزش علوم پايه پزشكي، ب
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 آموزي(با معرفي وزارت آموزش و پرورش). دارندگان مدال طال، نقره و برنز كشوري از المپيادهاي علمي دانش -10 ماده

 المپياد علمي دانشجويان كشور با معرفي دبيرخانه المپياد علمي وزارت.و تيمي  انفرادي تا سوم هاي اول رتبه -11ماده 

 المللي دانشجويي در زمينه علوم پزشكي با تأييد وزارت. دارندگان مدال المپيادهاي بين -12ماده 

ي و جـوان  ـــ هـاي خوارزم  وم نهايـــي جشـنواره رازي، جشـنواره   ــــ هاي اول تا س هــز رتبـــدگان حايـبرگزي -13ماده 
 هاي مربوطه. خوارزمي(در زمينه علوم پزشكي) با معرفي دبيرخانه

مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي با تأييــد معاونـت تحقيقـات و فنـاوري وزارت براسـاس      -14ه ماد
 ضوابط مربوطه.

 

  فصل چهارم: ميزان و نوع تسهيالت
  تحصيلي  وام »الف

 گيرد. مي برابر سقف مصوب به دانشجويان واجد شرايط تعلق   تحصيلي سه  وام -15ماده 

  روريض وام  »ب
 گيرد. برابر سقف مصوب به دانشجويان واجد شرايط تعلق مي ضروري سه  وام  -16ماده 

  گردد. % كارمزد كسر مي4 ميزاناز سرانه وام تحصيلي و ضروري  -17ماده 
 

  فصل پنجم: روش پرداخت
  گردد. مي ارسالششي كه با امضاي معاونت دانشگاه نامه پو -18ماده 
  ها. نامه نحوه استفاده از وام افزار صندوق با رعايت دستورالعمل اجرايي و آيين  الت در نرمايجاد ليست تسهي -19ماده 
انضمام نامه و ساير مدارك به صندوق ارجـاع    نسخه چاپ و پس از تأييد توسط معاونت به يكسرفصل سند در  -20ماده 

 گردد. و ارسال

  
  . ستقابل اجرا 1/7/92 م و از تاريخماده تنظي 20فصل و  5اين دستورالعمل در 

  
  


