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آييننامه تقسيط بدهي مربوط به هزينههاي تحصيلي
آموزش رايگان در موارد خاص مصوب 16/2/22
وزارت فرهنگ و آموزشعالي
در اجراي تصويب نامه شماره  /6843و  562ه مورخ  03/2/63هيأت وزيأرا
راجع به تقسيط بدهي مربوط به هزينههاي تحصيلي آموزش رايگا آييننامه ذيل
تصويب براي اجرا به واحدهاي ذيربط ابالغ ميگردد.
 -1هر يك از دانشجويا و هنرجويا مشمول ماده ( )0قانو تتمين وسأايل و
امكانا تحصيل اطفال و جوانا ايراني در صورتيكه تمام يأا قسأم ي از مأدم
مذكور در ماده يك آييننامه قانو موصوف را انجام ندهند بايد هزينه تحصأيال
مود را اعم از شهريه و كمكهاي درياف ي بهطور كامل و يا به تناسب عدم انجأام
مدم نقداً بپردازند.
 -5در موارد ماص بهشرح ذيل موضوع بدهي ماده يك حسب تقاضأاي ك يأي
م قاضي تقسيط ميگردد.
 دانشجو ،والدين مود را از دس داده باشد. دانشجو م كفل مرج افراد تح تكفل مود باشد. پدر دانشجو از كاركنا دول باشد. دانشجو بهعل قوه قهريه قادر به پردام بدهي مود بهطور يكجا نياشد. عدم بضاع دانشجو كه تشخيص آ بهعهده معاون دانشجويي اس . -6پس از احراز شرايط فوق و عدم تمكن مالي دانشجو بدهي وي بهشرح ذيل
تقسيط ميگردد:
 -تا پانصد هزار ريال يك سال؛
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 تا يك ميليو ريال دو سال؛ تا يك ميليو و پانصد هزار ريال سه سال؛ تا دو ميليو ريال چهار سال؛ بيش از دو ميليو ريال پنج سال.تبصره -براي مانواده معظم شهدا و جانيازا و رزمنأدگا و آزادگأا مأد
فوق دو برابر مواهد بود.
 -8تقاضاي تقسيط و مدارك مربوط به آ بدواً به ادارهكل دانشأجويا دامأل
تسليم و در صور احراز شرايط مندرج در اين آييننامه مراتب تقسيط بأهوسأيله
معاو دانشجويي به اس حضار مقام مح رم وزار مواهد رسيد.
 -2پس از موافق مقام مح رم وزار با قرار تقسيط ،مراتب به دف أر حقأوقي
اعالم ميگردد .دف ر مذكور مكلف اس سند رسمي تعهد پردام از مديو را بأا
ضمان دو نفر كارمند رسمي و قطعي دول امذ و سند اصلي را در بايگاني مأود
نگهداري و رونوش مصداق آ را براي اقدام به ادارهكل دانشجويا دامل ارسأال
كند.
اين آييننامه مش مل بر  2ماده و يك تيصره در تاريخ  1601/5/55بهتصأويب
وزير فرهنگ و آموزشعالي رسيد.
وزير فرهنگ و آموزشعالي -مصطفي معين

