
 بسمه تعالی

 آئین نامه پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان شاهدو ایثارگر
 

با  59-59سیاست توانمندسازی و اثربخشی خدمات تسهیالت دانشجوی کمک هزینه از نیمه اول سال در راستای 

ین نامه پیگیری های انجام شده نسبت به تامین اعتبار بودجه الزم جهت برقراری مجدد انجام گردید برابر آی

 مورخ 11233 شماره قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که جدول آن قبال طی نامه 76اجرایی ماده 

خواهشمند است دستور فرمایید همکاران محترم ضمن رعایت هزینه کرد سقف . ارسال گردید22/32/39

کمک هزینه تحصیلی به تخصیص و ضرورت عدم ایجاد تعهد مازاد بر تخصیص صورت گرفته نسبت به پرداخت 

اقدام  76واجدین شرایط برابر بودجه تخصیص یافته به آن شهرستان با رعایت سقف سنوات در آیین نامه ماده 

 . الزم مبذول فرمایند

کمک هزینه یا ) بدیهی است مشمولین دریافت تسهیالت صرفا می توانند از یکی از خدمات و تسهیالت رفاهی 

 .الزم است تمام پرداخت های انجام شده در سیستم سجایا ثبت و بروز رسانی گرددو برخوردار گردند ( شهریه 

چنانچه دانشجویی همزمان در یک مقطع و دو رشته دانشگاهی تحصیل نماید از یک پرداخت بنا به انتخاب  -1

 . خود برخوردار خواهد شد

بوده و در طول دوره تحصیل از تسهیالت به افرادی که دارای مدرک تحصیلی در یکی از مقاطع عالی تحصیلی  -2

پرداخت  `.بنیاد استفاده کرده باشد و مجددا تصمیم به تحصیل در همان مقاطع یا مقطع پایین تر را داشته باشند

 کمک هزینه تحصیلی مقدورنمی باشد

راساس ب) پرداخت کمک هزینه تحصیلی منوط به اخذ حداقل واحدهای مجاز به عنوان دانشجوی تمام وقت  -3

واحد در یک ترم برای دانشجویان غیر از تحصیالت  11آیین نامه آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر حداقل 

 . به استثنای آخرین نیمسال تحصیلی می باشد( تکمیلی 

 .کمک هزینه تحصیلی شامل ترم تابستان نمی شود -9

شهر مقصد می ) هده بنیاد محل تحصیل پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان میهمان و انتقالی به ع -9

 (.باشد

مقصد یا ) بدیهی است خدمات ارائه شده به دانشجویان فوق الذکر می بایستی توسط بنیادهای محل تحصیل 

 .اعالم گردد( مبدا یا دائم ) به بنیادهای محل تحصیل ( میزبان 

زان گرانقدر از سوی معاونت محترم بهداشت باتوجه به افزایش یا کاهش متداول در تعیین درصد جانبازی جانبا -7

ضمن اینکه سنوات  .گیردت تاریخ احراز درصد جانبازی مبنای محاسبه و هرگونه پرداخت قرار و درمان بدیهی اس

 .جانبازی قابل محاسبه و پرداخت نمی باشد% 29تخصیلی دانشجو قبل از 

 .می شودمدت استفاده از کمک هزینه تحصیلی طبق جدول زیر انجام  -6

 .نیم سال تحصیلی رشته های فنی و مهندسی یک نیم سال اضافه می شود 9کاردانی  -1

 .نیم سال تحصیلی رشته های فنی و مهندسی یک نیم سال اضافه می شود  8کارشناسی پیوسته  -2

 .نیم سال تحصیلی رشته های فنی و مهندسی یک نیم سال اضافه می شود 9کارشناسی ناپیوسته  -3

 .نیم سال تحصیلی  12کارشناسی ارشد پیوسته  -9



 .نیم سال تحصیلی  19دکتری حرفه ای  -9

 .نیم سال تحصیلی  17تا  19دکترا پیوسته  -7

 (.نیم سال تحصیلی  9) سال  2کارشناسی ارشد ناپیوسته  -6

 (.نیم سال تحصیلی  8) سال  9و تخصص پزشکی  P.H.Dدکترا  -8

 (.نیم سال تحصیلی  6) تحصیلی  9/3خارج از کشور ( پژوهش )  P.H.Dدکتری  -5

 سال تحصیلی 7تا9فوق تخصص  -11

 سال تحصیلی 3تا2فلوشیپ -11

مواجه شده است قابل که دانشجوبه هردلیلی مرخصی بوده یا باوقفه تحصیلی  یهایم  کمک هزینه تر

مدت اعالن شده نبوده ودرسقف سنوات  پرداخت نمی باشدبدیهی است ترم های مذکورجز

های است که  نیم سال اقدام برای خدمات باتوجه به سقف سنوات اعالم تعداد منظورنخواهدشد مالک

 .دانشجوازتسهیالت استفاده نموده است

پرداخت چنانچه دانشجوی درمقطع تحصیلی تغیررشته داده باشد باقی مانده سنوات استفاده نشده -8

حصیل دررشته ای دیگریا پس ازاتمام یک مقطع فارغ الت ییا چنانچه دانشجوی دررشته جدید.شودی م

مقطع باالتری پذیرفته شودکه گذراندن آن مستلزم طی نمودن مقطع مشابه مقطع قبلی باشدسنوات 

همانند فارغ التحصیلی رشته . پرداخت شده درمقطع قبلی کسرومابقی سنوات پرداخت می شود 

 پرستاری که تصمیم به تحصیل دردوره دکترای حرفه ای را دارند

قبل ازپایان یک مقطع انصراف دهدویا ازتحصیل محروم شودومجددا  یویجه دانشدرصورتی ک-5

 باقی مانده سقف مدت تعین شده به وی قابل پرداخت است نماید همان مقطع شروع به تحصیل ازابتدا

مشروط شودتسهیالت قابل ارایه به مشاوره الیه (نیم سال )دریک ترم تحصیلی  یچنانچه دانشجوی-11

 درترم بعد

 شود     درصورت یک نیم سال تحصیلی مشروطی شصت درصدازسقف تعین شده پرداخت می-لف ا

              شود یپرداخت م تعین شده درصورت دونیم سال تحصیلی مشروط شودچهل درصدازسقف - ب

حایزدریافت تسهالت  که سه نیمسال تحصیلی مشروطی متناوب وبیشترداشته باشد یدانشجوی–ج 

 .پرداخت شروع می شود که مجددامگررفع مشروطی  شد خواهدکمک هزینه ن

با توجه به قطع کمک هزینه تحصیلی در سه سال اخیر و تخصیص اعتبار مجدد  از سال :  1نکته 

لذا کمک هزینه تحصیلی از نیمسال اول به کلیه دانشجویان و طالب پرداخت گردد و  59-59تحصیلی 

وابط مشروطی و اعمال کسری نسبت به پرداخت کمک هزینه برای نیمسال دوم تحصیلی با رعایت ض

 .اقدام گردد 59-59تحصیلی برای نیمسال دوم 

اسناد مربوط به کمک هزینه تحصیلی همانند کمک شهریه بایستی تمامی موارد قانونی رعایت و :  2نکته 

دانشگاه مربوطه و لیست های دریافتی از مراکز آموزشی با اعالم معدل در نیمسال های قبل و تائید 

 .کنترل و تایید بنیاد محل تحصیل انجام پذیرد 


