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 مقدمه:

رویکرد با تکیه بر و  توسعه خدمات عدالت محورزمینه سازمان در های در راستای عملیاتی نمودن سیاست

دانشجویان تحت  خدمات بهارائه  مند نمودن فرایندهایامظنو  به منظور پاسخگویی بهنگامو  مدیریت مشارکتی

 جمهوری فرهنگی و اجتماعی ،اقتصادی توسعه پنج ساله ششم برنامه 64ماده  "ر"با عنایت به بند  وپوشش 

  .شده استتدوین  شیوه نامهاین  قانون حمایت از حقوق معلوالن 9آیین نامه اجرایی ماده  ایران و اسالمی

 

 :تعاریف -1ماده 

 سازمان تحول اداری ارتباطات و ،مرکز فناوری اطالعات مرکز: .1

  ذیربطدفاتر  امور اجتماعی و ، فرهنگی وامور توانبخشی هایمعاونتهای تخصصی: حوزه .2

و  مدیریت توسعه ،فرهنگی و امور اجتماعی ،امور توانبخشی معاونین از متشکل ایکمیته :دانشجویی کمیته .3

 امور مهم یهاگیری تصمیم منظور به که داریا تحول و ارتباطات ،اطالعات فناوری مرکز رئیس و منابع

 .گرددمیتشکیل  دانشجویی

رئیس  ی تخصصی،هاکارگروه دانشجویی: گروه کارشناسی متشکل از کارشناسان مسئول امور دانشجویی حوزه .4

تشکیل که ذیل کمیته امور دانشجویی و رئیس گروه بودجه  گروه آموزش، رئیس گروه فناوری اطالعات

 گردد.می

 :مشمول نشجویاندا .5

 دانشجویان مشمول دریافت کمک هزینه تشویقی: -الف

 کنند.مینخت شهریه پردا ،تحصیل های دولتی روزانه که برایدانشگاهمشغول به تحصیل در دانشجویان 

 دانشجویان مشمول دریافت کمک هزینه شهریه تحصیلی:  -ب

 ، دولتی شبانههای دانشگاه شهریه از قبیلپرداخت  مشمولهای مشغول به تحصیل در دانشگاهدانشجویان 

 .هستندشهریه دریافت کمک هزینه  مندنیاز ادامه تحصیلکه برای  غیر انتفاعی و....آزاد اسالمی، پیام نور، 

که دانشجو در آنجا پرونده مددجویی  مراکز وابسته به سازمان بهزیستییا  شهرستان و : اداره بهزیستیاداره .6

 دارد.

  ی مالی دانشجویان تحت پوشش سازمان هاحمایت مدیریت فرآیند ثبت اطالعات و سامانه: ییدانشجو سامانه .7

شورای تصویب پیشنهاد کمیته دانشجویی و بر اساس  هر سالکمک هزینه تشویقی دانشجویی: مبلغی که  .8

هریه( )بدون شهای دولتی روزانه مشغول به تحصیل در دانشگاهبه دانشجویان سازمان بهزیستی معاونین 

 گردد.میپرداخت 

آور قانونی و در سقف اعتبارات های الزامبا رعایت اولویت هکمک هزینه شهریه دانشجویی: مبلغی است ک .9

های مشمول پرداخت مشغول به تحصیل در دانشگاهبه دانشجویان  شیوه نامهاین ساس شرایط مندرج در ابر

 د. گیرتعلق میشهریه 

، مراکز و موسسات آموزش عالی دارای مجوز از ها : دانشگاهنامهشیوهمات این های مشمول خدتبصره: دانشگاه

درمان و آموزش پزشکی و  ،تحقیقات و فناوری، بهداشت ،های علومسترش آموزش عالی وزارتخانهشورای گ

ن بدو دارای ارزش علمی وو  منتهی به اخذ مدرک تحصیلی رسمیتحصیل در آنها  کهسایر مراجع قانونی ذیربط 

 گردد.ذکر کلمه معادل 

در سامانه دانشجویی  )هر مقطع یکبار( اطالعاتی که در ابتدای هر مقطع تحصیلی اطالعات مقطع تحصیلی: .10

 .شودثبت می

 .شودمیاطالعاتی است که در ابتدای هر ترم تحصیلی در سامانه ثبت اطالعات ترمی:  .11
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 : اهداف -2ماده 

 به دانشجویان تحت پوششحمایتی خدمات ه در ارائ ایجاد وحدت رویه و شفاف سازی -

 اطالعات دانشجویی مدیریتروزرسانی سامانه دانشجویی به عنوان مرجع واحد هارتقا و ب -

 توانمندسازی مهم در فرایند هایت پوشش به عنوان یکی از مولفهحکمک به تسهیل فرآیند تحصیل افراد ت -

تحصیلی در جهت تحقق  حمایت از امکانات برابرتحت پوشش سازمان بهزیستی های هدف گروهمندی بهره -

 عدالت اجتماعی

به منظور تسهیل روند های هدف تحت پوشش سازمان های علمی و فنی گروهدانش و مهارت ارتقاءکمک به  -

 های شغلی موجود در جامعهدسترسی به فرصت

 

 : ی مالیهااز حمایت تحت پوشش دانشجویانشرایط بهره مندی  -3ماده 

 :عمومیشرایط 

 د. نقرار داشته باش 7تا  1 های در دهککه براساس آزمون وسع  یدانشجویان -الف

که تحصیل در آنها  1تبصره  ماده  مشمولی هاشهریه صرفاً به دانشجویان دانشگاه کمک هزینه پرداخت -ب

 باشد مجاز است.میمنوط به پرداخت شهریه 

 شرایط اختصاصی:

 :یشهریه دانشجوی دریافتمشمولین 

 کنند:میتحصیلی را دریافت شهریه که صددرصد هزینه  دانشجویانی -الف

یا خیلی شدید که معلولیت آنها به تایید کمیسیون پزشکی و افراد دارای معلولیت با شدت متوسط، شدید -1

 تعیین شدت معلولیت رسیده باشد. تشخیص نوع و

در سازمان بهزیستی زندگی مستقل که سن پذیرش آنها یافته به  فرزندان شبه خانواده، امداد بگیر و انتقال-2

 باشد. لسا 16از کمتر 

 د:کننمیدریافت  که تا سقف اعتبار مصوب و در صورت تامین اعتبار کمک هزینه تحصیلی دانشجویانی -ب

 در سازمان بهزیستی باشند.  آنها که دارای پرونده ان سرپرست خانوار و فرزندانزن -1

ون پزشکی یدارای معلولیت شدید یا خیلی شدید مورد تایید کمیس آنهاخانواده  که سرپرست دانشجویانی -2

 باشند.

 

 :مقررات و ضوابط سایر -4ماده 

 واحدهای دانشجویان و کشور داخل خارجی هایدانشگاه شعب دانشجویان به شهریه هزینه کمک پرداخت -الف

 .باشدمین مجاز کشور خارج داخلی هایدانشگاه

 .باشدمی شهریه بدون دولتی هایدانشگاه دانشجویانصرفًا شامل  تشویقی هزینه ککم پرداخت -ب

 به تحصیلی کمک هزینه شهریه پرداخت سازمان، هایحمایت چرخه از خانواده یا فرد خروج صورت در -ج

 . باشدمی بالمانع مقطع همان پایان تا خانواده پوشش تحت دانشجوی

 .باشدمی رایگان آموزش مقررات و قوانین تابع دانشجویان شهریه پرداخت برای مجاز هاینیمسال تعداد -د

 و تحقیقات ،علوم وزارت آموزشی نامه آئین ضوابط با منطبق تحصیلی مرخصی زمان در ثابت شهریه پرداخت -ه

 . است بالمانع فناوری

 مقطع هر در یکبار برای شهریه هزینه کمک پرداخت به مربوط تسهیالت از توانندمی شرایط واجد افراد -و

 .شوند مند بهره آموزش مجاز سنوات سقف در تحصیلی
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 همان توانندمی باشند گذرانده سازمان حمایت بدون را تحصیلی مقطع یک نامه، شیوه این اگرمشمولین -ز

 . نمایند تحصیل سازمان حمایت با دیگر یهارشته در را مقطع

 .باشدمی وفناوری تحقیقات ،علوم وزارت زشیآمو نامه آئین با منطبق مشروطی شرایط -ح

 د.شومیگیری تصمیمکارگروه، در کمیته دانشجویی موارد خاص برای حمایت مالی تحصیلی با پیشنهاد در  -ط

 

 :دانشجوییثبت سامانه در فرایند  سطوح سازمانی گروه هدف ووظایف : 5ماده 

 دانشجو: -الف

 شماره تلفن همراه کد ملی وات اطالعثبت  دریافت شناسه ورود و رمز با .1

  پس از قبولی در دانشگاهثبت اطالعات مقطع تحصیلی و بارگذاری مدارک در سامانه  .2

 اطالعات ترمی و بارگذاری مدارک در سامانه پس از انتخاب واحد قطعی ثبت  .3

تواند از مددکار مرکز می: در صورتی که دانشجو به هر دلیلی امکان ثبت اطالعات را نداشته باشد 1 تبصره

 در این رابطه کمک بگیرد.

، احتمال محرومیت دانشجو  پیگیری موارد فوق )در کلیه سطوح( تعلل و کوتاهی در ثبت، بارگذاری و هرگونه .4

از تسهیالت مندرج در این شیوه نامه را در پی خواهد داشت. بنابراین ضروری است در اسرع وقت نسبت به 

 گردد.  انجام مراحل فوق اقدام

 نمودار فرایندادامه فرایند بر اساس  مدارک برگشتی توسط دانشجو و اصالح .5

 مددکار اجتماعی(:مراکز + زندگی )-ب

 مددکاران اجتماعی موظفند:

ی دانشگاه رشته انتخاب جهتی لیتحص هایهمشاور ازه را دانشگا به ورود آستانه در هدف جامعه افرادکلیه  .1

انجام مشاوره و خدمات  مربوط بهالزم است مستندات  .مند سازندبهره کار بازاری اتقاض وی عالقمند با متناسب

 مشاوره تحصیلی در پرونده فرد، ثبت و بارگذاری شود.

های تحصیلی دانشگاهی محل رشته به هدایت و تشویق دانشجویان به انتخاب و ثبت نام در نسبت :2تبصره

 ( اقدام نمایند. سکونت فرد )در شرایط مشابه با سایر مناطق

: با توجه به محدودیت بودجه و اعتبار و جهت ساماندهی هر چه بهتر خدمات، اولویت بندی رشته و 3تبصره

 دانشگاه در هدایت تحصیلی مد نظر قرار گیرد.

 ضوابط از دانشگاه به ورود دربدو را نامهنییآ نیا در مندرج التیتسه ازی برخوردار مشمول انیدانشجو هیکل .2

 سازند. مطلع ج در این شیوه نامهمندر

 . نمایندپس از بارگذاری بررسی  روز کاری 4بارگذاری شده توسط دانشجو را حداکثر تا مستندات  .3

را بررسی و در زمینه رفع آنها اقدام نمایند و در صورت وجود بدهی طبق مدارک دریافت مشکالت دانشجویان  .4

 .نمایندام شده نسبت به پیگیری و ارائه راه حل مشکل اقد

 شهرستان:بهزیستی -ج

  روز کاری 3 تا حداکثردر سامانه بارگذاری شده و مدارک تائید اطالعات  بررسی و .1

 ی ارسالی از ستاد سازمان هاسازی شیوه نامه و بخشنامه پیاده .2

 استانبهزیستی به اداره کل  پیشنهادها و ...( ،ها)بازخوردها، چالش هاگزارشارائه  .3

 رفع مشکالت احتمالی آنها مددکاران مراکز مثبت زندگی و انشجویان و گویی به دپاسخ  .4

 استان: بهزیستی -د

بصورت دانشجویان  ،یهادرصد پرونده 5با بررسی صحت بارگذاری اطالعات شهرستان  و نظارت بر عملکرد .1

 کند میتصادفی که سامانه مشخص 
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 ی احتمالی هارفع چالش .2

گیری از سامانه به کارشناسان  الزم در خصوص ثبت اطالعات و گزارشی هاپشتیبانی فنی و آموزشارائه  .3

 شهرستان توسط ادارات فناوری اطالعات، ارتباطات وتحول اداری

 پیشنهادها و ...( به دفاتر تخصصی متناظر در ستاد ،ها)بازخوردها، چالش هاگزارشارائه  .4

 ی ابالغی ستادهااجرا و نظارت بر شیوه نامه و بخش نامه .5

 

 کشور:  بهزیستی تادس
 

 ی تخصصی:هاحوزه-ه

آمار مورد تائید به دفتر بودجه و تلفیق  پیش بینی و درخواست اعتبار ساالنه مورد نیاز بر اساس اطالعات و .1

 منابع 

 درصد اطالعات سامانه  1بررسی و تائید  .2

العات مددجویی در نظارت بر نحوه ثبت اطالعات در سامانه دانشجویی و رصد و پایش و راستی آزمایی اط .3

 سامانه دانشجویی توسط کارشناسان تعیین شده 

و  ها،پیشنهادها و ...( ارائه شده از سوی ادارات کل بهزیستی استانها)بازخوردها، چالش یهااخذ گزارش .4

 تالش در راستای اصالح امور

 ی الزم در خصوص دانشجویان تحت پوشش سازمان هاارائه گزارش .5

 یت و منابع:حوزه توسعه مدیر -و

 پیشنهادی کمیته و مصوب در شورای معاونین تعیین سرانه بر اساس بودجه  تائید اطالعات و بررسی و .1

 تامین اعتبار  .2

 پرداخت کمک هزینه دانشجویی  .3

 ثبت اطالعات پرداخت در سامانه .4

  :فناوری اطالعات، ارتباطات و تحول اداریمرکز -ز

  یکپارچه برنامه حمایت از دانشجویان تحت پوششی ستادی جهت اجرای هاهماهنگی بین حوزه .1

 گیری از سامانهگزارش ثبت اطالعات و وهای الزم جهت ورود یزی برای ارائه آموزشر برنامه طراحی و .2

 اطالعات دانشجویی  آزمایی راستی وتائید متقابل  .3

 ایجاد داشبورد مدیریتی در خصوص سامانه دانشجویی طراحی و .4

 سامانه فنی پشتیبانی  .5

 های حمایتی ها برای بهره برداری از ظرفیتنامه با دانشگاههای الزم برای عقد تفاهمهماهنگی .6

 

  :)مطابق با فلوچارت پیوست( واجد شرایط به دانشجویان حمایت مالیکمک هزینه پرداخت  فرایند -6ماده 

 فراخوانی صفحه ثبت نام خدمات دانشجویی .1

  مربوطه مددکار یا اخذ شده از دانشگاه در سامانه توسط دانشجو و اطالعات اولیه و بارگذاری مدارکثبت  .2

 )ثبت اطالعات مقطع تحصیلی(

اطالعات ترمی و بارگذاری مدارک ثبت  برای دانشجویان جدیدالورود وارائه برگه گواهی پذیرش دانشگاه  .3

 ها ممهور به مهردهیمتغیر و ب )انتخاب واحد، پرینت وضعیت مالی شامل شهریه ثابت، مرتبط با ترم جاری

برای دانشجویان  واحدهای قبول شده( و معدل مشتمل بر واحد مالی دانشگاه( و ترم قبل )کارنامه تحصیلی

 مشغول به تحصیل

 ورودی اطالعات آزمایی راستی و اطالعاتی هایبانک و احوال ثبت سنجش، سازمان از اطالعات دریافت .4
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 روزکاری 4ماعی حداکثر تا اجت و تایید اطالعات توسط مددکاربررسی  .5

 روزکاری 3حداکثر تا  شهرستانتایید اطالعات توسط کمیته و بررسی  .6

 روز کاری 4اطالعات توسط مدیرکل استان حداکثر تا تائید  پایش و .7

 روزکاری 4تا های تخصصی حداکثر حوزه تائید اطالعات توسط پایش و .8

 7 تا حداکثرسط معاونت توسعه مدیریت و منابع تو دانشجوحساب الکترونیک کمک هزینه شهریه به  واریز .9

 روزکاری

 

 پرداخت کمک هزینه تشویقی به دانشجویان واجد شرایط  -7ماده 

تحصیل  های دولتی روزانه که بدون پرداخت شهریهبه منظور تشویق و حمایت از دانشجویان دانشگاه

( کارشناسی، ارشد و دکترا ،کاردانی) حسب مقطع تحصیلی و ترمیصورت هتشویقی بکمک هزینه  ،نمایندمی

 گردد. میپرداخت شورای معاونین  مصوب و دانشجویی کمیته یپیشنهاد مطابق با میزان و

 باشد.می 3مطابق با شرایط مندرج در ماده  کمک هزینه تشویقی فرایند پرداخت :تبصره

 

 : سقف پرداخت -8ماده 

ی الزام آور هابا رعایت اولویت شیوه نامهین این سقف پرداخت کمک هزینه شهریه تحصیلی مشمول-الف

 گردد .میسازمان تعیین سالیانه در سقف اعتبارات  قانونی و

پیشنهاد کمیته دانشجویی و تصویب براساس  ساالنه، مشمولینبه  تشویقیکمک هزینه ف پرداخت سق-ب

 شود.میسال( تعیین  ماه هر مردادشورای معاونین )در 

 

 -9ماده 

در جلسه  یدانشجویپس از تائید کمیته  تدوین و یدانشجویتبصره توسط کارگروه  5 ماده و 9ه نامه دراین شیو

 باشد.میرسید که از زمان ابالغ الزم االجرا به تصویب شورای معاونین  27شماره 


