
 باسمه تعالي

 سرپرستان محترم پرديس هاي استاني دانشگاه

 و خوابگاه شبانه روزي هزينه هاي  شيوه نامه وصول موضوع:

 93-94الف) نحوه وصول  در سال تحصيلي 

 مجلس شوراي اسالمي)1369(مصوب پرورش  قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و )6( تبصره ذيل مادهبه استناد 
هيأت امناي دانشگاه فرهنگيان نسبت به وصول كامل  )24/4/1391( مصوبات جلسه اول مورخ )18( بند در اجراي و

با توجه به نكات  دانشجومعلمان دوره كارشناسي پيوسته مبالغ مربوط به هزينه هاي شبانه روزي (تغذيه وخوابگاه)
 ذيل اقدام گردد.

دوره كارشناسي پيوسته سال  دانشجويان ،ه گانه كشوريبا دبيران محترم مناطق د )پيرو جلسه هماهنگي 1-الف
 به دو گروه ذيل تقسيم مي گردند . صرفاً 93-94تحصيلي 

به طور  ( از قبيل خوابگاه وغذا و...)شبانه روزياز امكانات دانشجوياني كه از حقوق ومزاياي  %45كسر  •
  .استفاده مي نمايندكامل در طول هفته  

استفاده مي  ساير دانشجويان كه از امكانات شبانه روزي ( به استثناي خوابگاه)از حقوق ومزاياي % 25كسر  •
 مي گردند. (موضوع تردد) 18/8/92مورخ  500/4370/50000بخشنامه شماره (افرادي كه مشمول نمايند .

 بودن آن  شبانه روزي دانشگاه و فرهنگي اهداف و اصالت تربيت محوريبا توجه به  سرپرستان پرديسها )2-الف
امكانات در راستاي برنامه ريزي دقيق وتمهيد  تالش براي تامين فضاي خوابگاهي براي تمام دانشجويانملزم به 

 براي دانشجويان مي باشند. در ساعات غيرآموزشي   غني سازي واجراي برنامه هاي آموزشي ،فرهنگي وپژوهشي

منابع مديريت  و سر از حقوق دانشجويان با هماهنگي معاونت توسعهنسبت به وصول مبالغ فوق از طريق ك) 3-الف
ونتايج حاصله هر سه ماه يكبار در طول سال  معمول مقتضياقدامات  )دانشگاه (دفتر طرح وبرنامه واداره كل مالي

به قانون متعهدين خدمت  6(كارگروه نظارت بر اجراي مفاد تبصره ذيل ماده  به سازمان مركزي 93-94تحصيلي 
 گزارش گردد. وزارت آموزش و پرورش در دفتر امور مالي)

 و خوابگاه در سنوات تحصيلي قبل شبانه روزي بابت هزينه هاي  تقسيط بدهي دانشجو معلمان از وصول وب) شيوه 

-92سال تحصيلي  در شبانه روزينسبت به وصول هزينه هاي در اجراي مستندات قانوني فوق الذكر نظر به اينكه 
كه مبالغ  آنجا از نگرديده است و هاي استاني دانشگاه اتخاذ سوي پرديس از رويه واحدي نيز اقدام نشده و 91

عدم وصول به موقع وجوه يادشده  هاي شخصي دانشجومعلمان به دولت تلقي وبدهي ديون مسلم و جزء مذكور
 انجام برخي فعاليت اختالل در بروز و تابعههاي استاني  پرديس باعث ايجاد تعهدات مالي سنگين براي دانشگاه و

 مورخ )66( مصوبات جلسه شماره )2بند( باستناد لذا ارائه خدمات مطلوب درحوزه دانشجويي شده است ؛ ها و
 اتخاذ تدابير مناسب در تا با مالحظه الزامات قانوني و گرددمي هيأت محترم رئيسه دانشگاه مقرر )3/2/93(

ل فشارهاي اقتصادي به آنان حداقل پنجاه يتحم جلوگيري از دانشجومعلمان وراستاي حفظ كرامت 
به حساب درآمدهاي  اسفندماه) وصول وپايان ( 93سال مالي  انتهايهاي دانشجويان تا  بدهي از درصد)50درصد(



قدامات همين راستا شايسته است دستور فرماييد با عنايت به موارد ذيل ا اختصاصي دانشگاه واريز گردد. در
 :گزارش گردد معاونت دانشجويي دانشگاه به نتايج حاصله  مقتضي معمول و

 : لزوم توجيه، اطالع رساني واقناع دانشجومعلمان )1-ب

رويه  اطالع كامل از مباني قانوني موضوع و طرف ايشان موظف است با سرپرست محترم پرديس يا مقام مجاز از
و با  پرورش) مقامات وقت وزارت آموزش و يسو به بخشنامه هاي ابالغي از عملي مراكز تربيت معلم سابق (مستند

نمايندگان  مربوطه واداري مسئولين  نسبت به برگزاري جلسات توجيهي بادرك مراتب اهميت اين موضوع ، 
اقناع وجداني همه  هدف آگاهي بخشي و با تشكلهاي دانشجويي(مانندشوراي صنفي و...) منتخب دانشجويان و

زمينه سازي براي ارائه مطلوب خدمات و مشاركت مسئوالنه آن عزيزان  ضرورت همراهي و شجو معلمان ودان
بهره مندي  هاي مربوط به استفاده و پرداخت بدهي ازطريق تأديه ديون و دانشجويي (تغذيه وخوابگاه) رفاهي و
 . اقدام نماينددانشگاه امكانات شبانه روزي  آنان از هريك از

 : محاسبه بدهي دانشجومعلمان)نحوه 1ب

نيز مبالغ  امكانات شبانه روزي و نظربه اينكه تعيين مبلغ بدهي دانشجومعلمان بستگي به ميزان استفاده آنان از
 همكاري امورمالي نسبت به محاسبه و پرديس مكلف است با دانشجويي هر واحد لذا پرداخت شده قبلي دارد؛

 و 91-92طول نيمسال دوم سال تحصيلي  دانشجومعلمان شاغل به تحصيل در يك از تعيين مبلغ دقيق بدهي هر
 : اقدام نمايد اساس رابطه زير بر 92-93سال تحصيلي 

                          }Z*M*D-P)=X{بدهي دانشجو ( 
 Z= طيالت نوروزي براي ( اين زمان پس از كسر ايام تع زمان استفاده دانشجو از امكانات شبانه روزي طبق تقويم آموزشي

 )محاسبه گردد.ماه  5/7كليه پرديسها ومراكز تابعه 
M= .مبلغ مندرج در احكام كارگزيني صادره از سوي آموزش و پرورش محل خدمت دانشجو براي سال مالي مورد نظر 

D= )(موضوع  امكانات شبانه روزيدرصد) و متناسب با ميزان استفاده وي از 45درصد كسر از حقوق و مزاياي قانوني دانشجو به مأخذ
سازمان مركزي  9/10/92 مورخ 100/5947و 19/9/92مورخ 5269 /100بارعايت بخشنامه هاي شماره هيأت امنا و 24/4/91 مصوبه مورخ

 دانشگاه)

P= طول نيم سال هاي تحصيلي مورد نظر كليه پرداختي هاي دانشجو يا وجوه كسرشده از حقوق و مزاياي قانوني وي در 

 مي گردند درصد)45(پرداخت  مشمول  دانشجوياني كه مزاياي  حقوق و از درصد10فقط  تابستاندر ايام  : 1تبصره
 درصد مبلغي كسر نخواهد شد.25از دانشجويان مشمول پرداخت  . شد خواهد كسر

 مي باشد. انتقالي به عهده پرديس مقصد هزينه هاي مربوط به دانشجويان ميهمان و كسرپيگيري امور: 2تبصره
 بدهي دانشجو معلمان :وتقسيط  ) نحوه وصول 2ب

 ابالغ و بدهكار، مراتب طي نامه اي به فرد تعيين دقيق مبالغ بدهي دانشجويان مشمول، محاسبه و پس از )1
فرم مربوطه  ظرف مدت معيني جهت تعيين نحوه پرداخت بدهي به واحد دانشجويي مراجعه و واست شودخدر

 .دنتسليم نماي امضا و، تكميل اريك)شماره (پيوست 



اختيار  معامالتي دانشگاه، به سرپرستان پرديسهاي استاني دانشگاه اجازه و يين نامه مالي وآ) 14( ماده باستناد )2
مدت يك سال  تا را حداكثر مذكور بدهي ، معلم بدهكار حال دانشجوو بضاعت  داده مي شود بنا به شرايط مالي،

 نمايد. تقسيط (دوازده ماه)

آن عزيزان  يك از هر شيوه وصول بدهي از شده توسط دانشجومعلمان، امضا مندرجات فرم تكميل و بر بنا )3
انجام (بويژه ادارات كل آموزش و پرورش استانها) وصول  هماهنگي مرجع با نياز اقدامات مورد بسترسازي و ،تعيين

 .  گاه بعمل آيدبه موقع مطالبات دانش پيگيري الزم براي وصول صحيح و و

 در را قانوني امكان پرداخت بدهي خود چنانچه دانشجويي بنا به داليل موجه و ، استثنايي خاص و موارد در )4
 سرپرست پرديس،موضوع دركارگروه منتخب پرديس متشكل از«  اين شيوه نامه نداشته باشد، چارچوب مفاد
الزم جهت  پيشنهاد بررسي و هاي دانشجويي» نماينده تشكلو ،عامل مالي  معاون دانشجويي مالي، معاون اداري و

بدهي اشخاص به دولت تحت هيچ عنوان اصل بديهي است  . اقدام قانوني به معاونت دانشجويي دانشگاه ارائه گردد
 . تخفيف نمي باشد قابل بخشش يا

 در انتخاب واحد وثبت نام  عدم تعيين تكليف نحوه پرداخت بدهي دانشجو معلمان موجب محدوديت در )5
 شد. خواهد توسط دانشجو 93-94نيمسال اول سال تحصيلي 

)مسئوليت حسن اجراي اين شيوه نامه به عهده سرپرست پرديس استاني دانشگاه و عامل مالي پرديس        مي 6
باشد.

 كليه بخشنامه هاي مغاير قبلي كان لم يكن تلقي مي شود .)7
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