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دستورالعمل نحوه پرداخت كمك 

هزينه تحصيلي به دانش آموزان 

 معلول نيازمند



مقدمه 

 
براساس اهداف و سياست هاي فرارو و در راستاي اجراي مفاد قانون جامع حمايت از حقوق سازمان بهزيستي كشور 

بر اين . معلوالن، ارائه خدمات توانبخشي رفاهي به گروه هاي مختلف معلول را در دستور كار خود قرار داده است

البته وزارت آموزش و  ،دنمي باش نيز مشمول دريافت اين خدماتاساس دانش آموزان مبتال به انواع معلوليت ها 

پرورش و سازمان آموزش و پرورش استثنايي ضمن الويت بخشيدن به خدمات آموزشي، درپاره اي موارد تامين 

ء ليكن ضرورت تكميل تالش هاي انجام شده و كمك به ارتقا ندمد نظر قرار داده ا را امكانات رفاهي براي دانش آموزان

اجتماعي  ه بر ارائه خدمات توانبخشيكيفيت زندگي اين دانش آموزان ايجاب مي نمايد كه سازمان بهزيستي عالو

از اين رو سازمان در نظر دارد تا با پرداخت كمك هاي . توانپزشكي، گسترش خدمات رفاهي را مدنظر قرارداده استو

يزه هاي تحصيلي و بهبود كيفيت زندگي اين افراد گام جهت تقويت انگ ،نقدي به دانش آموزان معلول واجد شرايط 

.     بردارد

 

 تعاريف  -1ماده 

 
:  معلول 

براساس ماده يك قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن، معلول فردي است كه به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان 

هي در سالمت و كارآيي عمومي وي بهزيستي بر اثر ضايعه جسمي، ذهني، رواني يا توأم، اختالل مستمر و قابل توج

  .ايجاد گردد، به طوري كه موجب كاهش استقالل فرد در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي شود 

 

:  معلول دانش آموز

در يكي از مقاطع ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و پيش دانشگاهي به صورت رسمي تحصيل فرد معلولي است كه 

. نمايد

 

:  مند واجد شرايطمعلول نيازدانش آموز 

  .رسيده باشدنيازمند بودن وي به تأييد كميته توانبخشي بهزيستي شهرستان كه  است معلوليدانش آموز 



:  سال تحصيلي

. پايان مي يابد ،سال بعدماه خرداد  در آغاز وسال هر ابتداي مهرماه  ماه است كه از 9سال تصيلي شامل 

 

 :هزينه تحصيلي به دانش آموزان معلولكمك  مدارك مورد نياز جهت پرداخت   -2ماده 

  تأييديه كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي 

 آموز گزارش كميته توانبخشي مبني بر وضعيت اقتصادي، اجتماعي دانش 

 ارائه مدارك ثبت نام دانش آموز در سال تحصيلي جاري 

 :نحوه پرداخت   -3ماده 

،احراز نيازمند بودن فرد معلول و تعيين ميزان كمك هزينه توسط كميته توانبخشي شهرستان  پس از تاييد مدارك

بهزيستي استان مجاز . دانش آموز مزبور در ليست دانش آموزان دريافت كننده كمك هزينه تحصيلي قرار مي گيرد

زينه تاييد شده را بطور هاي مالي سازمان ، هحمايت العمل  است پس از طي مراحل قانوني ذكر شده در دستور

مالي جاري  حمايت هايالعمل  پس از طي مراحل قانوني ذكر شده در دستور. واريز نمايد دانشجو مستقيم به حساب

.  مي گرددواريز  آموز دانش سازمان ، هزينه تاييد شده بطور مستقيم به حساب

  

 :ضوابط   -4ماده 
 

به بعد  در تمامي مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي،  1388 تحصيلي سالدانش آموزان مشمولين اين برنامه  -1 بند

. دبيرستان و پيش دانشگاهي مي باشند

از اين كمك  )ماه مستمر 9(مي تواند طي سال تحصيلي به صورت ماهيانهمعلول واجد شرايط آموز  دانش – 2 بند

. هزينه استفاده نمايد

موظف است به ترتيب اولويت هاي ذيل  كميته توانبخشي ،جاريدر سال تحصيلي  در صورت كمبود اعتبار -3 بند

. نسبت به انتخاب دانش آموز معلول واجد شرايط پرداخت كمك هزينه تحصيلي اقدام نمايد

وضعيت اقتصادي خانواده ) الف

شدت معلوليت  )ب



بودن دانش آموز  يچند معلوليت) ج 

تعداد افراد معلول در خانواده ) د

مالي جاري سازمان  حمايت هاي ري از حمايت هاي مالي سازمان بهزيستي طبق دستورالعملچگونگي برخوردا) ه

شرط معدل ) و

. پرداخت اين كمك مانعي براي پرداخت ساير كمك هاي مستمر و غير مستمر به دانش آموز معلول نمي باشد  -4بند

  .تعيين مي گردد)آخرين ابالغ(مالي جاري سازمان حمايت هايالعمل  دستورسقف كمك هزينه براساس  -5بند
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دستورالعمل نحوه پرداخت  

كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان 

پذيرفته شده در دانشگاههاي 

 )تشويقي(دولتي



١ 
 

 

:   مقدمه 

له افراد معلول تحت ماز ج ،در راستاي ايجاد فرصتهاي برابر در زمينه كسب دانش و تحصيل علم براي آحاد جامعه

قانون جامع حمايت از حقوق  8ماده وبا هدف همكاري در ايجاد زير ساخت هاي الزم براي اجراي پوشش سازمان

ه از داوطلبان معلولي كه در دانشگاه هاي دولتي پذيرفته مي شوند ، به منظور حمايت و تشويق آن دستمعلوالن،

سازمان ،و نيز ايجاد انگيزه و تالش بيشتر براي ساير داوطلبان معلول جهت ورود به دانشگاه هاي روزانه دولتي 

  .اقدام به تامين اعتباري جهت كمك موردي به اين قشر از معلوالن نموده استبهزيستي كشور 

 

تعاريف  – 1ماده 

 
 : معلول  

براساس ماده يك قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن، معلول فردي است كه به تشخيص كميسيون پزشكي 

سازمان بهزيستي براثر ضايعه جسمي، ذهني، رواني يا توأم، اختالل مستمر وقابل توجهي در سالمت و كارآيي 

.  فرد در زمينه هاي اجتماعي واقتصادي شودعمومي وي ايجاد گردد، به طوري كه موجب كاهش استقالل 

 

 : دانشجوي معلول 
. فرد معلولي است كه از طريق آزمون هاي سراسري دريكي از دانشگاه هاي دولتي پذيرفته شده باشد

 

 :معلول نيازمند  واجد شرايط 
 .رسيده باشدشهرستان معلولي كه نيازمند بودن وي به تأييد كميته توانبخشي بهزيستي 

 

 

 



٢ 
 

كمك هزينه تحصيلي به دانشجويان پذيرفته شده در مدارك مورد نياز جهت پرداخت   -2ماده 

: دانشجويان معلول  دانشگاههاي دولتي

 

  تأييديه كميسيون پزشكي سازمان بهزيستي 

 گزارش كميته توانبخشي مبني بر وضعيت اقتصادي، اجتماعي دانشجو 

 اي دانشجويان ترم اول بر(معرفي نامه دانشگاه مبني برپذيرش و قبولي( 

  براي (كارنامه تحصيلي ترم قبل برگ انتخاب واحديكي از دو ترم سال تحصيلي جاري وارائه

 )دانشجويان ترم دوم و باالتر

 

: نحوه پرداخت   -3ماده 

توسط كميته توانبخشي شهرستان پس از تاييد مدارك ،احراز نيازمند بودن فرد معلول و تعيين ميزان كمك هزينه 

بهزيستي استان . دانشجوي مزبور در ليست دانشجويان دريافت كننده كمك هزينه تحصيلي تشويقي قرار مي گيرد

هاي مالي سازمان ، هزينه تاييد شده را بطور حمايت العمل  مجاز است پس از طي مراحل قانوني ذكر شده در دستور

.  مايدواريز ن دانشجو مستقيم به حساب

 

: ضوابط   -4ماده 

 
. به بعد مي باشند 1388سال  از مشمولين اين برنامه قبول شدگان آزمون سراسري دانشگاه هاي دولتي -1 بند

سازمان در صورت كمبود اعتبار در سال جاري مي تواند نسبت به پرداخت كمك تشويقي در سال بعد اقدام  – 2 بند

. نمايد

كمك هزينه تحصيلي مي تواند از  سالهردر  در صورت تامين اعتبار،اجد شرايط هر دانشجوي معلول و – 3 بند

.  تحصيلي تشويقي بهره مند گردد

اعالم مي ) آخرين ابالغ (دستورالعمل جامع حمايت هاي مالي سازمانبراساس  ،سقف پرداختي تعيين شده  -4بند

  .دشو



٣ 
 

، پرداخت آن براي كارمندان و كارگران معلول مطابق با ) تشويقي (كمك موردي با توجه به غيرمستمر بودن – 5 بند

.  شرح اين دستورالعمل ، بالمانع مي باشد

. پرداخت اين كمك مانعي براي پرداخت ساير كمك هاي مستمر و غير مستمر به دانشجوي معلول نمي باشد – 6 بند

 با تاييد كميته (ر و شدت معلوليت بيشتردر صورت كمبود اعتبار، دانشجويان معلول با شرايط اقتصادي ضعيف ت -7بند

. خواهند بود لويتاودر )توانبخشي 

در صورت پذيرش دانشجوي معلول بطور همزمان در دانشگاه هاي دولتي و دانشگاه هاي غيردولتي،دانشجوي  -8 بند

. مي باشدتسهيالت  يك نوعاز مجاز به استفادهمعلول 

شگاه هاي غيردولتي مشغول به تحصيل باشد و با انصراف از آن در كه دانشجوي معلول در دان در صورتي -9 بند

. دانشگاه هاي دولتي پذيرش شود، مي تواند از تسهيالت تشويقي سازمان بهره مند گردد

 كه دانشجوي معلول در دانشگاه هاي دولتي مشغول به تحصيل باشد و با انصراف از آن در دانشگاه در صورتي-10 بند

. هاي غيردولتي او كسر خواهد شد رش شود، مبلغ دريافتي تشويقي از شهريه پرداختي دانشگاههاي غيردولتي پذي

 


