شرایط ضامنین جهت بهرهمندی از وامهای دانشجویی صندوق رفاه

 .1واروٌاى رسوی ٍ پیواًی دستگاُّای اجرایی ٍ ّوچٌیي واروٌاى لراردادی آى دستگاُّا با حذالل
 5سال سابمِ وار ٍ دارای ضٌاسِ وارهٌذی.
تبصره - 1بر اساس هادُ 5لاًَى هذیریت خذهات وطَری هصَب ، 1386/07/08دستگاُّای اجرایی ضاهل
ولیِ ٍزارتخاًِّا  ،هراوس دٍلتی ،هؤسسات یا ًْادّای عوَهی غیردٍلتی ،ضروتّای دٍلتی ٍ ولیِ
دستگاُّایی است وِ ضوَل لاًَى بر آًْا هستلسم رور ٍ یا تصریح ًام است (از لبیل ضروت هلی ًفت ایراى،
سازهاى گسترش ٍ ًَسازی صٌایع ایراى ،باًه هروسی ،باًهّا ٍ بیوِّای دٍلتی).
تبصره -2هؤسسات ٍ ًْادّای عوَهی غیردٍلتی ضاهل ضْرداریّا ٍ ضروتّای تابعِ آًاى هاداهیوِ بیص
از  50درصذ سْام ٍ سرهایِ آًاى هتعلك بِ ضْرداریّا باضذ) ،جوعیت ّاللاحور ،وویتِ اهذاد اهام
خویٌی(رُ) ،بٌیاد هسىي اًمالب اسالهی ،وویتِ هلی الوپیه ایراى ،بٌیاد 15خرداد ،سازهاى تبلیغات اسالهی،
سازهاى تأهیي اجتواعی ،ضَرای ّواٌّگی تبلیغات اسالهی ،بٌیاد اهَر بیواریّای خاظ ،سازهاى
داًصآهَزی جوَْری اسالهی ایراى ،صٌذٍق بیوِ اجتواعی رٍستاییاى ٍ عطایر ،صٌذٍق تأهیي خسارتّای
بذًی ٍ سایر سازهاىّایی وِ بر اساس لَاًیي ٍ همررات هطوَل ایي عٌَاى لرار هیگیرًذ.
 .2اعضای ّیأت علوی ٍزارتخاًِّای علَم ،تحمیمات ٍ فٌاٍری ٍ بْذاضت ،درهاى ٍ آهَزش پسضىی
 .3اعضای ّیأت علوی رسوی داًطگاُ آزاد اسالهی ٍ ّوچٌیي واروٌاى رسوی ٍ لراردادی آى
داًطگاُ با حذالل 5سال سابمِ وار.
 .4واروٌاى رسوی ٍ پیواًی لَُ همٌٌِ ٍ ّوچٌیي واروٌاى لراردادی آى لَُ با حذالل 5سال سابمِ وار
ٍ دارای ضٌاسِ وارهٌذی.
 .5واروٌاى رسوی،پیواًی ٍ دارًذگاى پایِ لضایی لَُ لضاییِ (بِاستثٌای وارآهَزاى آى لَُ)ٍ ّوچٌیي
واروٌاى لراردادی آى لَُ با حذالل 5سال سابمِ وار ٍ دارای ضٌاسِ وارهٌذی.
 .6سردفتراى اسٌاد رسوی،ازدٍاج ٍ طالق دارای هجَز از سازهاى ثبتاسٌاد ٍ اهالن وطَر.

 .7واروٌاى استخذاهی ًیرٍّای هسلح.
 .8بازًطستگاى وطَری ٍ لطگری ٍ هستوریبگیراى تأهیي اجتواعی.
 .9هطوَلیي دریافت حمَق ٍ هسایا از بٌیاد ضْیذ ٍ اهَر ایثارگراى.
 .10واروٌاى لرارداد دائن باًهّا با حذالل 5سال سابمِ وار.
 .11وویتِ اهذاد اهام خویٌی(رُ) جْت ضواًت هذدجَیاى تحت پَضص آى ًْاد بر اساس تفاّنًاهِ
هٌعمذضذُ با صٌذٍق.
مدارك موردنیاز ضامنین جهت بهرهمندی از وامهای دانشجویی:
 -1چٌاًچِ ضاهي وارهٌذ ،حمَقبگیر ،بازًطستِ ،هستوریبگیر ٍ یا عضَ ّیأت علوی باضذ :
الف -ارائِ آخریي حىن استخذاهی یا لرارداد یهسالِی دارای هْر تأییذ ٍ اهضای دستگاُ هربَطِ ،بِ ادارُ
رفاُ داًطگاُ.
ب -ارائِ گَاّی وسر از حمَق.
تبصره -1در گَاّی وسر از حمَق هیبایست ًَع استخذام( رسوی ،پیواًی ،لراردادی) درج گردد ٍ
صرفاً خطاب بِ صٌذٍق رفاُ داًطجَیاى ٍزارت علَم  ،تحمیمات ٍ فٌاٍری باضذ ٍ سازهاى هربَطِ هتعْذ بِ
پرداخت بذٍى لیذ ٍ ضرط بذّی از طریك وسر از حمَق ضاهي گردد.
تبصره -2ارائِ گَاّی وسر از حمَق برای دریافت ٍامّای داًطجَیی تا سمف 150هیلیَى ٍ  300هیلیَى
ریال  ،بِ هبلغ 300هیلیَى ریال الساهی است
تبصره -3ارائِ گَاّی وسر از حمَق برای دریافت ٍامّای داًطجَیی بیص از300هیلیَى ریال بِ هبلغ
 600هیلیَى ریال الساهی است .

 -2چٌاًچِ ضاهي از سردفتراى باضذ:
ارائِ وپی هجَز یا پرٍاًِ فعالیت ( وپی برابر با اصل ضذُ هوَْر بِ دفترخاًِ اسٌاد رسوی).
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ارائِ گَاّی وسری ضواًت از وویتِ اهذاد اهام خویٌی (رُ) برای داًطجَیاى تحت پَضص آى ًْاد .

