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  دستورالعمل اعطاي كمك خاص به دانشجويان
 
  

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

  صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيصندوق: 
  و مؤسسات آموزش عالي هاي علوم پزشكي دانشگاه:  دانشگاه
  علوم پزشكي هاي  معاونت دانشجويي دانشگاه: معاونت

  روزانه شاغل به تحصيل در گروه پزشكي و پيراپزشكي   ه دانشجويان دوردانشجو: 
  

هاي تحصيلي و معيشتــي دانشجوياني كه بر  صندوق به منظور كمك به تأمين بخشي از هزينـههدف:  -2ماده 
گردنــد و يـا حايـــز    ماري دچار خسارت و مشكالتــي مياثـر بالياي طبيعي(سيل، زلزله و...) حادثه و بي

  نمايد. باشنــد، در چارچوب اين دستورالعمل تسهيالت پرداخت مي شرايط خاص مي
  

  فصل دوم: مقررات عمومي و آموزشي
  دارابودن صالحيت اخالقي و رعايت شئون دانشجويي براساس اعالم معاونت -3ماده 
  مالي به تشخيص معاونت دارابودن اولويت نياز -4ماده 
تواننــد  ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد نياز طبق مقررات آموزشــي، دانشجويان نيمسال آخر مي -5ماده 

  مند شوند. با حداقل نصف واحدهاي مورد لزوم، از تسهيالت مورد نظر بهره
  

  فصل سوم: شرايط كمك خاص و ميزان كمك
  گيرد. واجد شرايط زير تعلق مي كمك خاص به دانشجويان -6ماده 

 (...سيل، زلزله و)دانشجوي حادثه ديده در بالياي طبيعي 

 دانشجوي حادثه ديده در سوانح و تصادفات 

 دانشجوي مبتال به بيماري خاص و پرهزينه 

 ساير موارد مشابه به تشخيص رييس صندوق 

  گيرد. ريال كمك بالعوض تعلق مي 000/000/5به ميزان به دانشجويان مذكور يك نوبت حداكثر  -7ماده 
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  صل چهارم: روش پرداختف
  ارايه درخواست و مدارك توسط دانشجو به امور دانشجويي دانشگاه -8ماده 
دانشگاه ليست دانشجوي واجد شـرايط را در نرافزار/سـربرگ وام ضـروري/نوع:كمك خاص/شـرح:كمك      -9ماده 

نسخه چاپ و به همراه نامه پوششي به انضـمام درخواسـت و   خاص ايجاد و همه صفحات سند را در يك 
  مدارك ارسال وارجاع نمايند.

  بررسي مدارك در صندوق و واريز وجه به حساب دانشجو -10ماده 
 مدارك ارايه شده به تشخيص صندوق   سقف كمك قابل پرداخت به دانشجو پس از بررسي الزم برحسب تبصره:

  گردد. مي عيينت 
  

  قابل اجراست. 1/7/92تبصره تنظيم و از تاريخ  1ماده و  10فصل،  4عمل در اين دستورال
  


