
 تسهیالت دانشجویی --> اداره رافه--> مدرییت امور دانشجویی

  دستورالعمل اعطایی تسهیالت رافهی هب دانشجويان ممتاز و نموهن 

 دانشجوي ممتاز بايد حازئ يكي از شرايط زری باشد .

 ربگزيدگان رتبه اول ات سوم كنكور سراسري  -1

 ربگزيدگان المپیاد علمی دانش آموزي  -2

 ربگزيدگان جشنواره خوارزمی -3

: دانشجوي نموهن كشوري ، دانشجویی است طبق شيوه انهم تشويق دانشجويان دااگشنههاي علوم زپشكی توسط ستاد تشويق دانشجوي نموهن وزارت  دانشجوي نموهن

 متبوع هب صورت كشوري انتخاب و ره ساهل معرفی می شود .

 شرايط آموزشی 

 استفاده از وام اه  مطابق دستورالعمل اجرایی -

 رد زمان اراهئ ردخواست وام رباي دانشجويان ممتاز 17داشتن معدل  -

تحصیلی می توانند رد خواست وام نمایند . -
 دانشجويان ممتاز بعد از يك نيمسال 

  

 مبلغ و نوع و نحوه رپداخت تسهیالت رافهی

تحصیلی : 
 ربارب سقف مجاز هب دانشجويان  3الف ( وام 

 ربارب سقف مجاز هب دانشجويان  3ضروري : ب ( وام 

  

 



 دستورالعمل اعطاي كمك خاص هب دانشجويان 

تحصیلی و معيشتی دانشجويانی هك رد ارث بالياي طبيعی ) سيل ، زلزهل و ... ( حادهث و بيمار
كالتی می هب منظور كمك هب اتمين بخشی از زهینه اهي  ي دچار خسارت و مش

 ص می باشند بصورت بال عوض رپداخت می شود .گردند و يا حازئ شرايط خا

 كمك مذكور هب دانشجويان حازي شرايط زری تعلق می گيرد :

 الف ( دانشجويان حادهث ديده رد بالياي طبيعی ) سيل ، زلزهل و ... (

 ب ( دانشجويان حادهث ديده رد سوانح و حوادث

 ج ( دانشجويان مبتال هب بيماريهاي خاص و رپزهینه

شت و ردمان  تشخيص صندوق رافه وزارت بهدا
 د ( ساری موارد مشاهب هب 

  

 ميزان كمك

كثر هب ميزان   میليون ريال كمك بالعوض تعلق میگيرد . 3هب دانشجويان فوق الذكر يك نوبت حدا

  

 روش رپداخت :

رك توسط دانشجو هب اداره رافه و تعاون دانشجويان  -  اراهئ ردخواست و مدا

رك هب صندوق رافه تهران توسط اداره رافه و تعاون دانشجويان ارسال ردخ  -  واست و مدا

رك رد صندوق و وارزي وهج بحساب دانشجو  -  ربرسی مدا

  

 


