
 

 

 
 

 

 1401/ 13/04:  خ یتار

 /نامه عمومی 0017/ 1401081شماره : 

 : دارد  وستیپ

 نامه عمومی 

 بازنگری در فرآیند اعطای تسهیالت آموزشی به همکاران شاغل  موضوع:
 ،   با احترام

در ارتباط با اعطای تسهیالت آموزشي به    29/7/1396مورخ    96098پیرو نامه عمومي شماره  

و موافقت هیأت عامل محترم بانک در مصوبه  آموزش  براساس پیشنهاد اداره کل    : رساندکارکنان به اطالع مي 
، ، به منظور تسریع در انجام امور و پیشگیری از اتالف وقت و هزینه   3/1401/ 2هفتاد و هشتمین جلسه مورخ  

ادارات امور و شعب  به همکاران شاغل در    مرخصي جبراني ایام امتحانات و وام دانشجویيفرایند اعطای  

گردد. بدیهي  به ادارات امور شعب تفویض مي   1/7/1401از تاریخ  با رعایت شرایط زیر    تحت پوشش

ای صادره قبلي  است اعطای تسهیالت آموزشي مذکور تا تاریخ فوق الذکر همچنان براساس دستورالعمل ه
 پذیرد.  صورت مي  آموزش  و توسط اداره کل 

سازد اعطای تسهیالت آموزشي به همکاراني که در ادارات کل و شعب مستقل به خدمت  خاطرنشان مي
 گردد. انجام مي آموزش اشتغال دارند ، کما في السابق توسط اداره کل 

 
 شرایط عمومی استفاده از تسهیالت آموزشی    -1

 سال سابقه خدمت پیماني در بانک ملي  2داشتن حکم استخدام رسمي و یا دارابودن حداقل  -1-1

 1396/ 29/7مورخ    96098های تحصیلي مندرج در نامه عمومي شماره  تحصیل در یکي از رشته   -2-1

فن   -3-1 و  تحقیقات   ، علوم  وزارت  موردتائید   ، واحد محل تحصیل  و  مدارك  رشته  و  باشد  آوری 

چنین در مدرك تحصیلي یا گواهینامه موقت  صادر گردد ، هم خانه مذکور  وط طبق ضوابط وزارت تحصیلي مرب
 پایان تحصیالت، کلمه »معادل« ذکر نشده باشد. 

 پذیرش مدرك تحصیلي توسط بانک طبق ضوابط و مقررات اداره کل سرمایه انساني  -4-1

 
 تسهیالت آموزشی تفویض اختیار شده به ادارات امور شعب  -2

یالت آموزشي که بر اساس این نامه به دوایر آموزش ادارات امور شعب تفویض مي گردد و همکاران  تسه
 واجد شرایط ، امکان استفاده از آن را خواهند داشت عبارتند از : 

 الف( وام دانشجویي  
 ب( مرخصي جبراني ایام امتحانات
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 الف( وام دانشجویی 
میزان وام ، حداقل تعداد واحدهای اخذشده در نیم سال تحصیلی ، تعداد اقساط و   -1

برای هر یک از مقاطع تحصیلي به شرح جدول ذیل  حداکثر دفعات استفاده از وام دانشجویی  

 باشد : مي
 

حداقل واحدهای   مقطع تحصیلی 
 اخذشده در ترم 

مبلغ وام برای هر 
 ترم )ریال( 

 تعداد 
 اقساط 

دریافت وام دفعات 
 دانشجویی 

واحد  6 دکتــری قسط 12 42.000.000  ترم تحصیلي  5حداکثر برای  
 با احتساب رساله دکتری 

واحد  8 کارشناسي ارشد  قسط 10 24.000.000  ترم تحصیلي  5حداکثر برای  
 نامه تحصیلي با احتساب پایان 

واحد 12 کارشناسي پیوسته قسط  6 12.000.000   تحصیلي ترم  9حداکثر برای  

کارداني و  
 کارشناسي ناپیوسته

واحد 12 قسط  6 12.000.000   ترم تحصیلي  5حداکثر برای  

 ( 1)جدول شماره 

 

 شرایط اعطای وام دانشجویی  -2
وام دانشجویي با رعایت سایر شرایط به دانشجویان مقاطع کارداني ، کارشناسي ناپیوسته و کارشناسي    -1-2

سال سابقه )از نظر بازنشستگي( و به دانشجویان مقاطع کارشناسي ارشد    20شرط داشتن حداکثر  پیوسته به 
 سال سابقه )از نظر بازنشستگي( اعطا مي گردد.   25و دکتری مشروط به داشتن حداکثر 

از متقاضیان واجد شرایط استفاده از تسهیالت مذکور مدارك ذیل اخذ و در سوابق آموزشي ایشان    -2-2
 و نگهداری گردد: ثبت 
، مقطع و رشته تحصیلي و همچنین   • نام دانشجو  به مهر دانشگاه که  انتخاب واحد ممهور  برگ 

 اطالعات واریز شهریه دانشجو در آن درج شده باشد.  

 شده قرارداد وام دانشجویي تکمیل  •

 رونوشت اسناد حسابداری واریز وام به حساب دانشجو   •

پذیرد. لیکن سایر مدارك برای  رداخت صورت مي تحصیلي ، صرفا برای اولین پاخذ قرارداد درهرمقطع  -3-2
 هر ترم بایستي اخذ و در سوابق دانشجو ثبت و نگهداری گردد. 

مندرجات قرارداد بایستي با دقت کامل و بدون قلم خوردگي تکمیل گردیده و تمبر مالیاتي در صفحه    - 4-2
رداد را در محل مخصوص  اول آن الصاق و ابطال شود. همچنین دانشجو و ضامنین تمامي صفحات قرا 
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و مهر و امضاء مسئولین محل خدمت متقاضي نیز   ی امضاهای مندرج در صفحات قرارداد ، گواهي امضاء و کلیه 
 باشد. شود. بدیهي است قراردادهای مخدوش ، ناخوانا و ناقص ، فاقد اعتبار قانوني مي در صفحه آخر قرارداد درج  

 قرارداد وام دانشجویي را در قالب حساب انتظامي ثبت نمایند.  بایستي ادارات امورشعب ، مي     -5-2

سال دوم  سال اول هرسال تحصیلي ، حداکثر تا پایان آذرماه ، برای نیممهلت ارسال مدارك برای نیم -6-2
ماه و برای ترم تابستان هر سال تحصیلي ، حداکثر تا پایان  هرسال تحصیلي ، حداکثر تا پایان اردیبهشت 

 باشد.  اه مي مرداد م

سال بوده و در صورت سپری  نیم  تحصیلي ، مختص همان   پرداخت وام دانشجویي برای کلیه مقاطع   -7-2
 های آتي وجود نخواهد داشت. سال در ترم شدن مهلت مقرر ، امکان دریافت وام برای آن نیم

 نمي باشد. آزمون جامع مقطع دکتری مشمول دریافت وام دانشجویي  8-2

واحد تحصیلي برای دانشجویان مقاطع کارداني ،    12برای دریافت وام در هر نیم سال ، اخذ حداقل    -9-2
واحد برای مقطع دکتری الزامي   6واحد برای کارشناسي ارشد و  8کارشناسي ناپیوسته و کارشناسي پیوسته ،  

 باشد.  مي

یا رسسالي که درس پایان اعطای وام دانشجویي برای نیم  -10-2 اله اخذ شده باشد ، فقط برای  نامه و 
 پذیر است. امکان بارکی

 بایست از شرط سابقه خدمت برخوردار باشد. متقاضي برای دریافت هریک از مراحل وام دانشجویي ، مي  -11-2
 

 نحوه اعطای وام دانشجویی و بازپرداخت آن   -3

پرداخت وام دانشجویي  ادارات امورشعب پس از بررسي شرایط متقاضیان و مدارك ارسالي نسبت به    -1-3
از محل سرفصل بدهکاران موقتي دارای شماره حساب نزد اداره امور اقدام و مبالغ پرداختي به صورت اقساط  

 مساوی و متوالي از دانشجویان اخذ و سرفصل مزبور را تسویه نمایند. 
ریالي ، برای مقطع    2.000.000برای مقاطع کارداني، کارشناسي پیوسته و ناپیوسته طي شش قسط    -2-3

ریالي )در    3.500.000ریالي و مقطع دکتری طي دوازده قسط    2.400.000ارشد طي ده قسط  کارشناسي  
 ی مقاطع به صورت متوالي( از حقوق ماهانه همکار دانشجو کسر گردد. کلیه

مراحل دوم و به بعد ،   گردد و کسر اقساط بازپرداخت اقساط پس از اعطای اولین مرحله وام شروع مي  -3-3
 پس از تسویه مراحل قبل خواهد بود.  

درصورت ناتمام ماندن تحصیل و یا پایان یافتن خدمت فرد در بانک به هر دلیل )بازنشستگي ، استعفاء    -4-3
 ، اخراج ، انصراف و . . .( مانده وام به دین حال تبدیل و از وی وصول خواهدشد. 
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 نحوه ارسال گزارش عملکرد -4
وایر آموزش ادارات امور موظفند با توجه به شرایط فوق الذکر نسبت به تشکیل پرونده وام دانشجویي  د

برای هریک از همکاران اقدام و کلیه سوابق را براساس مقررات و ضوابط نگهداری اسناد ، ثبت و ضبط  
ول زیر و در قالب فایل  نمایند. همچنین فهرست اسامي همکاران استفاده کننده از وام دانشجویي را طبق جد

 به اداره کل آموزش ارسال نمایند:  پایان هر ماهاکسل در  

 
نام و نام   ردیف 

 خانوادگی 

شماره 

 استخدامی 

مقطع 

 تحصیلی

رشته 

 تحصیلی

دانشگاه  گرایش 

محل 

 تحصیل

نیم سال 

 تحصیلی

تعداد 

واحد  

 اخذشده 

 مرحله 

دریافت  

 وام

مبلغ 

وام 

 )ریال(

تاریخ 

واریز 

 وام

            

 ( 2)جدول شماره  
 

 ب( مرخصی جبرانی ایام امتحانات:  
التحصیل واجد شرایط عمومي این نامه ، در  آموزان و دانشجویان فارغ به مرخصي استحقاقي دانش 

انتهای تحصیل در هر یک از مقاطع تحصیلي ذیل ، روزهایي به عنوان مرخصي جبراني ایام امتحانات  
 افزوده خواهدشد :  

 روز 6 ـ سیکل 

 روز 6 ـ دیپلم متوسطه 

 روز 12 کارشناسی ناپیوستهـ مقاطع کاردانی و 

 روز 24 ـ مقطع کارشناسی پیوسته

 روز 14 ـ مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

 ( 3)جدول شماره 
 

روز در    15بر اساس مقررات اداره کل سرمایه انساني ، حداکثر مرخصي قابل ذخیره کارکنان    تبصره :

التحصیالن واجد شرایط  دسته از فارغ باشد. بنابراین آنهرسال بوده و در صورت عدم استفاده، قابل ذخیره نمي

اند،  تحصیل گردیده  و پس از آن با مجوز اداره کل آموزش مشغول به  1396طی سال  عمومي این نامه که  

 بایست مرخصي جبراني ایام امتحانات خود را در طول همان سال استفاده نمایند. مي
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 شرایط اعطای مرخصی جبرانی ایام امتحانات  -1

  ا رأس  ،   3ادارات امور شعب از متقاضیان واجد شرایط مدارك ذیل را اخذ و براساس جدول شماره   1-1
 جبراني اقدام نمایند: صدور احکام مرخصي نسبت به محاسبه و 

تصویر برابر اصل شده گواهینامه موقت یا مدرك تحصیلي ممهور به مهر دانشگاه محل تحصیل     •
 حاوی مشخصات کامل دانشجو، مقطع و رشته تحصیلي 

 تصویر برابر اصل شده حکم برقراری امتیاز مدرك تحصیلي   •

مدارك توسط متقاضیان برای استفاده از مرخصي جبراني ایام امتحانات ، دو سال  حداکثر مدت ارسال    2-1
 باشد. از تاریخ فراغت از تحصیل )تاریخ مندرج در گواهي دانشگاه به عنوان تاریخ فراغت از تحصیل( مي 

 

 نحوه ارسال گزارش عملکرد -2
دوایر آموزش ادارات امور موظفند فهرست اسامي همکاران استفاده کننده از مرخصي جبراني ایام امتحانات  

 به اداره کل آموزش ارسال نمایند:   پایان هر ماه را طبق جدول زیر و در قالب فایل اکسل در  
نام و نام   ردیف 

 خانوادگي 
شماره 

 استخدامي 
مقطع 

 تحصیلي 
رشته  

 تحصیلي 
دانشگاه /مدرسه   گرایش 

 محل تحصیل 
تاریخ شروع  

 به تحصیل 
تاریخ فراغت  

 از تحصیل 
 تعداد روز 

 مرخصي جبراني 

          

 ( 4)جدول شماره 

 سایر نکات مهم

از امتیاز مدرك تحصیلي کارداني برخوردار بوده و مجددا مشغول به تحصیل در مقطع  - افرادی که 
هر دلیل استفاده    تحصیلي کارداني نیز به، چنانچه ازمزایای مدرك  شوندپیوسته )دیپلم به لیسانس(  کارشناسي 

 بود.  ، صرفا مشمول استفاده از تسهیالت آموزشي کارداني به کارشناسي خواهند  ننموده باشند 
 ، هیچگونه تسهیالت آموزشي تعلق نخواهدگرفت.  دانشگاهيبرای اخذ مدرك پیش -

، با توان بیشتری در جهت اعتالی نام    گردند مند مي زشي بهره امید است همکاراني که از تسهیالت آمو 
 بانک ملي ایران و شکوفایي اقتصاد ایران اسالمي گام بردارند.  

 مورد انتظار است.   اجرای امرربط بر حسن ذی مسئولین نظارت 
 

 آموزش  اداره کل 12/04/1401مورخ  408015نامه شماره  : نامه عمومیمرجع صدور 

 (021- 88315163-4داخلي    230 شماره تلفن:  ) خانم بیگلری  پاسخگو: مسئول 

 
 کل سازمان و روش ها اداره                

 سیدعلي حسیني پور  
17829 

 

 علیرضا شاه آبادی  
22308 

 
 


