
  

 »آيين نامه تخفيف شهريه دانشجويي«

و اعطتا    هفا  دانشفجويي   تخفيفف  به منظور بررسی مدارک و مستندات دانشجویان مشمول شرایط استتااد  ا  

تخایف به آنان با رعایت صرفه و صالح واحد، کمیته تخایاات شهریه دانشتجویی واحتد تشت ی  و بته امتور مربتو        

، معاون آمو شتی  (عضو)، معاون ادار  و مالی (رئیس کمیته)متش   ا  رئیس واحد این کمیته . رسیدگی خواهد کرد

 .است( به عنوان عضو و دبیر کمیته ) ، معاون دانشجویی فرهنگی (عضو)

هتا  دولتتی و ریتر دولتتی      همچنین تخایف شهریه شام  دانشجویانی که ک  شهریه آنان توستط نهادهتا و ارگتان   »

دانشجویان در صتورت داشتتن شترایط برختوردار  ا      . شود ، نمیميهمان و بورسيه دانشجويان شود و پرداخت می

 .دنیز اضافه شو %01 چند تخایف به بیشترین میزان تخایف با تایید کمیته تخایاات شهریه استان

دانشجویان به رؤسا  واحدها و مراکز آمو شی باید ترتیبی اتخاذ نمایند که »: در این بخشنامه خاطر نشان شد  است

همچنتین  . متورد حمایتت متالی رترار گیرنتد      ها  صندوق رفاه دانشجويان وام جا  استااد  ا  تخایف شهریه ا 

نامته بترا  کمیتته تخایاتات      گیرد که داشتن شرایط تخایف این آیتین  تخایف شهریه فقط به دانشجویانی تعلق می

 »شهریه دانشجویی واحد محر  شد  باشد

هتا را بتا    یت سقف اعطا  تخایف، کمیته تخایاات شهریه دانشجویی واحد باید تمامی درخواستبا توجه به محدود»

. بند  برا  اعطا  تخایف صتورت گیترد   توجه به شرایط مالی و ارتصاد  دانشجو و یا سرپرست و  بررسی و اولویت

یتف نیستتند و تنهتا در    کمیته تخایاات شهریه دانشجویی واحد در خصوص بدهی دانشجویان، مجا  به اعطتا  تخا 

 »صورت داشتن شرایط، مجا  به اعطا  تخایف در همان نیمسال تحصیلی است

تمهیداتی در نظر گرفته شد  تا ا  کمک خیرین نیز استااد  شود، و این خیرین ک  یتا بخشتی ا  شتهریه تعتداد      »

یق صندوق رفا  دانشجویان که شوند به طور مستقیم یا ا  طر که ا  سو  واحد شناسایی می دانشجويان مستحق ا 

هتا  تخایاتات    ال م به ذکر است با توجه به اختیارهتا  کمیتته  » .برا  این امر سر فص  خاصی دارد بر عهد  گیرند

ها  دانشجویان توستط کمیتته مترکور بررستی شتد  و ا  اعتزام        است کلیه درخواست  شهریه استان و واحد، ضرور 

همچنین ابالغ مجو  تخایف دانشجویی باید توستط رئتیس و یتا    . خوددار  شود دانشجویان به سا مان مرکز  اکیداً



دبیر کمیته تخایاات شهریه دانشجویی دانشگا  صورت پریرد و صدور ابالغ تخایف توسط مرجع دیگر  در ستا مان  

 .مرکز  معتبر نخواهد بود

عتبتار مجتا  بترا  هتر واحتد دانشتگاهی       ا»: ها  شهریه اعالم شتد  در این بخشنامه دربار  مح  تأمین اعتبار تخایف

به عبارتی دیگر ماند  حساب تخایتف شتهریه در تترا  آ مایشتی     . دریافتی است کل شهريه %0،51سقف حداکثر تا

هایی که توستط کمیتته تخایاتات شتهریه      همچنین تخایف. ماند  حساب شهریه تجاو  کند %،150واحدها نباید ا  

 »شود ک  شهریه نمی %،150شود مشمول سقف  دانشجویی دانشگا  ابالغ می

: شتوند  ها با شترایط  یتر متی    نیز شام  این تخایف کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي بر طبق مندرجات این بخشنامه

آ اد اسالمی که در ی تی ا  مقتاطع تحصتیلی پریرفتته شتد  و ادامته تحصتی           ارمندان دانشگا برا  آن دسته ا  ک»

اعتم ا  پیوستته و   ) کفارداني و کارشناسفي   در شتهریه تحصتیلی دانشتجویان مقتاطع     تخفيفف  %01 دهنتد  می

در  ا  و تخصصي دکتر  حرفه برا  مقاطع تخفيف%،0 و ارشد کارشناسي در مقطع تخفيف%،5 ،(ناپیوسته

شود، کارمندانی که رصتد   می( رطعی یا آ مایشی)ها تنها شام  حال کارمندان رسمی  این تخایف. شود نظر گرفته می

ها استااد  کنند باید رشته تحصیلی با شغ  آنها انطباق داشته باشد، همچنتین محت  تحصتی  و     دارند ا  این تخایف

 .مح  کار آنها ا  هم متااوت باشد

مر   و واحدها  ال ترونی ی دانشگا  آ اد  المللی، واحدها  برون دانشجویان واحدها  بین تخایف ذکر شد  مشمول»

( پیوستته و ناپیوستته  ) کفارداني  هتا   شود و حداکثر میزان اعطا  تخایف در طول تحصی  برا  دور  اسالمی نمی

 05ا 5  دکتر  حرففه  ،نيمسال 8وستهکارشناسي پي،نيمسال4 کارشناسي ارشد و کارشناسي ناپيوسته و

 »است نيمسال6دکتر  تخصصي  و نيمسال

. شتود  ال م به ذکر است در بخشنامه اعالم شد  چنانچه دانشجو مشرو  شود در نیمسال بعد مشتمول تخایتف نمتی   

 .میسر است گواهي اشتغال به کار اعطا  تخایف در هر نیمسال تنها با ارائه

توانند با توجه به جتدول   دانشگا  آ اد اسالمی نیز می علمي اعضا  هيأتخانواده کارکنان و  بر طبق این بخشنامه

 .ها  دانشجویی استااد  کنند  یر ا  تخایف



 

 علمی براساس مقطع تحصیلی درصد تخایف برا  اعضا خانواد  کارکنان و اعضاء هیأت:  1جدول شمار  

 مقطع تحصيلي
ميزان تخفيف کارکنان5 همسر و فرزندان 

 تحت تکفل

يف اعضاء هيات علمي5 همسر و تخف

 فرزندان تحت تکفل

پيوسته و )کارداني و کارشناسي 

 (ناپيوسته
51% 51% 

 %،0 %،0 کارشناسي ارشد

 %01 %01 دکتر حرفه ا 

 %01 %01 دکتر  تخصصي

که موفتق بته دریافتت رتبته اول تتا ستوم        دانشجويان ممتاز علمي در بخش دیگر  ا  این بخشنامه اعالم شد که

ها  دانشجویی استااد   توانند طبق جدول  یر ا  تخایف ورود  هر رشته مقطع و در هر سال تحصیلی باشند نیز می

 .کنند

 شرایط احرا  دانشجویان ممتا  در هر سال تحصیلی:  2جدول شمار  

 مقطع تحصيلي
واحدها  درسي اخذ 

 شده در نيمسال مربوط
 حظاتمال ميزان نمره و ميانگين در نيمسال مربوط

کارداني و کارشناسي پيوسته 

 و ناپيوسته
 واحد و باالتر 08

نداشته و ميانگين نمرات در  05در هيچ درسي نمره کمتر از 

5 علوم پايه و 00پزشکي  ها  فني و مهندسي و علوم رشته

 .کمتر نباشد 501علوم انساني و هنر از 08کشاورز  

بدون احتساب 

دروس پيش نياز5 

 جبراني

 واحد باالتر  8 ارشدکارشناسي 

نداشته و ميانگين نمرات در  04در هيچ درسي نمره کمتر از 

پايه و  5 علوم06پزشکي  ها  فني و مهندسي و علوم رشته

 .کمتر نباشد 08انساني5 هنر و پزشکي از  5علوم00کشاورز  

بدون احتساب 

دروس پيش نياز5 

 جبراني

 واحد باالتر ،0 دکتر  حرفه ا 
نداشته و ميانگين نمرات کمتر  04در هيچ درسي نمره کمتر از 

 .نباشد 06از 

بدون احتساب 

دروس پيش نياز5 

 جبراني

 

در صورتی که بر اساس سر فص  رشته مقطع مربوطه، ام ان اخر درس تا سقف تعیین شد  وجود نداشته باشد و در »

جدول فوق باشد دانشجویان ممتا  مشمول دریافتت تخایتف   نتیجه تعداد واحدها  درسی کمتر ا  تعداد یاد شد  در 

 »شود نمی دوره دکتر  تخصصي ، مشمول رتبه اول تا سوم همچنین تخایف دانشجویان. شوند شهریه می



ها   رتبه و برا  %،0در هر رشته ورود  هر سال در مقاطع ذکر شد  در جدول، معادل رتبه اول به دانشجویان» 

ال م بته ذکتر استت تخایتف شتهریه شتام        . گیرد در نیمسال بعد تخایف شهریه تعلق می %01 معادل دوم و سوم

،ا   کارداني5 کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي ارشفد  دانشجویان ممتا  برا  مقاطع. شود نیمسال تابستانی نمی

ند ا  ماتاد  توان می نيمسال 01ا   دکتر  حرفه و نيمسال0کارشناسي پيوسته  ،نيمسال 0حداکثر  سال ورود،

 »این ماد  استااد  نمایند

نتام در دانشتگا     بترا  ببتت   شدگان ممتاز آزمون سراسر  نخبگان علمي و تشويق پذيرفته به منظور جرب» 

 »در طول تحصی  در نظر گرفته شد  است 4و  3ها  شمار   هایی به شرح جدول آ اد اسالمی تخایف

 ا  کارشناسی و دکتر  حرفه تخایف شهریه نارات برتر آ مون: 3جدول شمار  

 تخفيف در طول تحصيل %،0 تخفيف در طول تحصيل %،5 مقطع پذيرش مجموعه

 ام نفرات شانزدهم تا سي نفرات اول تا پانزدهم کارشناسي فني مهندسي

 ام نفرات شانزدهم تا سي نفرات اول تا پانزدهم ا  کارشناسي و دکتر  حرفه علوم تجربي و کشاورز 

 نفرات يازدهم تا بيستم نفرات اول تا دهم کارشناسي انساني علوم

 نفرات يازدهم تا بيستم نفرات اول تا دهم کارشناسي ها  خارجي زبان

 نفرات يازدهم تا بيستم نفرات اول تا دهم کارشناسي هنر

 نفرات ششم تا دهم نفرات اول تا پنجم ا  دکتر  حرفه پزشکي

 

 شهریه نارات برتر آ مون کارشناسی ارشدتخایف : 4جدول شمار  

 نفر سوم نفر دوم نفر اول تعداد شرکت کنندگان حاضردر آزمون

 %، %8 %01 نفر     011-1

 %01 %01 %،0 نفر     011-1

 %01 %،0 %،5 نفر0111بيشتراز

برا  واجدین  همچنین سقف مجا  اعطا  تخایف. شود این ماد  شام  پریرفته شدگان مقطع دکتر  تخصصی نمی»

دکتفر    و بترا   نيمسفال  4کارشناسفي ارشفد    ،نيمسفال  8کارشناسي پيوسته  شرایط این ماد  در مقاطع

در صورتی ه دانشجویان مشمول این ماد  در هر نیمسال ا  دور  تحصیلی خود مشترو   . است نيمسال 01ا   حرفه

 »شوند ا  نیمسال بعد مشمول اعطا  تخایف نخواهند بود



ا  و سراستر  دانشتگا  آ اد    تشویق دانشجویانی که طول مدت تحصی  در مسابقات ور شتی منطقته   همچنین جهت

بته متدال دستت    ( اعم ا  مسابقات آسیایی، جهانی و چند کشتور )المللی  ها  بین اسالمی، مسابقات کشور ، تورنمنت

شوند و به تناسب عناوین رهرمانی، تخایتف شتهریه بته شترح      شناخته می دانشجويان قهرمان پیدا کنند به عنوان

 .گیرد تعلق می 5جدول شمار  

 میزان تخایف شهریه دانشجویان رهرمان: 5جدول شمار  

 سطح قهرماني رديف

مرتبه 

قهرماني 

 اول

مرتبه 

 قهرماني

 دوم 

مرتبه 

 قهرماني سوم

 %، %01 %،0 قهرماني استاني دانشگاه آزاد اسالمي 0

 %،0 %51 %،5 )فدراسيون ورزش(قهرماني کشور   5

 %51 %،5 %01 مسابقات سراسر  دانشگاه آزاد اسالمي5 المپياد دانشجويي کشور 0

4 

المللي5غرب آسيا5داخل سالن5مسابقات ساحلي  مسابقات بين

ها  رزمي  آسيا5پيشکسوتان5مسابقات آسيا5اقيانوسيه5آسيايي جهاني سبک5رشته

 آسيايي

0،% 01% 5،% 

، 

( نوجوانان5جوانان)5جهاني (ها تمام رده)ها  کشورها  اسالمي5مسابقات آسيايي  باز 

ها   ها  ساحلي آسيا5باشگاه ها  آسيا5رشته ها  جهان5دانشجويان آسيا5باز  ارتش

 رزمي جهاني

،1% 4،% 41% 

 %،4 %1، %،، مسابقات جهاني بزرگساالن 6

 %01 %01 %81 جهان5بازيها  آسيايي5پارآسيايييونيورسياد5دانشجويان  0

 %81 %11 %01 المپيک و پارالمپيک 8

 

کته دارا    داورانفي  همچنین. شود محاسبه می 4رديف  شود معادل برگزار می کاپ و جام مسابقاتی که با عنوان»

بند  شد ، پتس   ور شی سطحالمللی هستند و با گواهی و ارت ور ش و جوانان، داور  آنان در رویدادها   درجه بین

همچنین اعطا  تخایتف  . شوند جدول فوق میتخفيف شهريه رديف دوم ا  تائیدیه معاونت ور ش دانشگا  مشمول

آ اد استالمی هم تار  متداوم داشتته       شهریه به تنها در صورتی خواهد بود که این دانشتجویان و داوران بتا دانشتگا    

 »باشند



 حائز عناوین تيمي ها  مختلف ور شی به صورت دانشجویان و مربیانی که در رشتهها  ذکر شد  به  عالو  بر تخایف

 .گیرد هستند نیز تخایف تعلق می (ها  اول 5دوم و سوم تيم)

انتتد در مقتتاطع  را کستتب کتترد  اول5 دوم و سففوم هتتا  دانشتتجویانی کتته مقتتام»: در بخشتتنامه ذکتتر شتتد  استتت

 4کارشناسفي ارشفد   ، نيمسفال  8کارشناسي پيوسفته   ،نيمسال 4کارشناسي ناپيوسته ،کاردانيتحصتیلی 

مشمول تخایاات منتدر  در جتدول فتوق     نيمسال 6ا   دکتر  حرفه و نيمسال 0دکتر  تخصصي  ،نيمسال

 »شوند می

جتدول فتوق صترفاً بترا  هتر ح تم        0و 55 0ها   رديف سقف اعطا  تسهیالت»: همچنین بخشنامه مشخص کرد

تحصیلی و برا   دو نيمسال جدول فوق صرفاً 4رديف  سقف اعطا  تسهیالت، و يک نيمسال تحصيلي رهرمانی

به عتالو  بته دانشتجویانی کته در دوران تحصتی  در دانشتگا  آ اد استالمی موفتق         . هر ح م رهرمانی راب  اجرا است

شتتوند بتته عنتتوان پتتاداش بتته  ، جهتتانی و المکیتتک و پاراالمکیتتک متتیکسففم مففدال در مسففابقات آسففيايي بتته

یا معادل ریالی آن بنا به پیشنهاد معاونت ور ش دانشتگا  و تاییتد رئتیس     چهار سکه بهار آزاد  و سه ،دوترتیب

 »شود دانشگا  آ اد اسالمی اهدا می

بر طبق این بخشنامه به دانشجویانی که به عنوان ور ش ار در باشگا  فرهنگی ور شی دانشگا  شار  هستند عالو  بر 

 .تخایف شهریه ویژ  تعلق خواهد گرفت %51تا  %01 ور شی دانشگا  ا  تسهیالت فوق به تشخیص معاونت

دانشفجويان قفار  و حفاف      رئیس دانشگا  آ اد اسالمی در بخش دیگر  ا  این بخشنامه جزئیات تخایف شهریه

در کتریم و ررائتت    ها  حاظ و ترجمه فارسی ررآن دانشجویانی که در رشته» : را به شرح  یر اعالم کرد قرآن کريم

هتا استتااد     توانند ا  ایتن تخحایتف   شوند می ها  ررآن و عترت داخلی یا خارجی حائز رتبه می مسابقات یا جشنوار 

پتس ا  احترا  رتبته و دریافتت گتواهی و تائیدیته        سال تحصيلي اولين نيم ،زمان اعطا  تخفيف شهريه .کننتد 

 »مربوطه است

در بدو ورود به دانشگا  جهت برخوردار  ا  امتیا ها  اعطایی این دانشجویان حافظ ررآن کریم »: در ادامه عنوان شد

کانون ررآن وعترت نسبت به برگزار  آ مون . دهند نامه، درخواست خود را به کانون ررآن و عترت واحد ارائه می آیین



واستت  ، در خامتيفاز  011امتيفاز از   81کسم حفداقل   حاظ و ترجمه فارسی ررآن کریم اردام نمود  و در صورت

ها و پژوهش ها  ررآن و عتترت ارستال    دانشجو را جهت برگزار  آ مون، تعیین رتبه و صدور گواهی به مرکز فعالیت

ها  مورد نظر به راریان ممتا  کشتور  فقتط در صتورت کستب رتبته بتاالتر        همچنین اعطا  مجدد تخایف. کند می

 »پریر است ام ان

 شجویان حافظ برجسته ررآن کریمتخایف اعطایی شهریه به دان: 6جدول شمار  

 سطح مسابقات يا جشنواره

مقطع 

حف  و 

ترجمه 

 فارسي

تخفيف 

اعطايي به 

ترتيم رتبه 

 و درصد

 رتبه اول

تخفيف 

اعطايي به 

ترتيم رتبه 

 و درصد

 رتبه دوم

تخفيف 

اعطايي به 

ترتيم رتبه 

 و درصد

 رتبه سوم

 تامين کننده تخفيف شهريه

مسابقات سراسر  دانشگاه آزاد 

 سطح استان–اسالمي 

 جزء01

 جزء،0

 جزء 51

 جزء،5

 جزء 01

، 

01 

01 

0، 

51 

- 
- 

، 

01 

0، 

- 
- 

، 

، 

01 

توسط واحد دانشگاهي با ارائه  011%

گواهي از مرکز فعاليت ها و پژوهش 

 ها  قرآن و عترت

مسابقات سراسر  دانشگاه 

آزاداسالمي5دانشگاه 

کشور 5سازمان دولتي5مسابقات 

 اوقاف و امور خيريه

 جزء 01

 جزء ،0

 جزء 51

 جزء ،5

 جزء 01

01 

01 

0، 

51 

5، 

- 
- 

01 

0، 

51 

- 
- 

، 

01 

0، 

توسط واحد دانشگاهي مربوط و  1%،

توسط سازمان مرکز  ارايه  1%،

گواهي از دبيرخانه يا سازمان برگزار 

کننده و تاييد مرکز فعاليت ها پژوهش 

 ها  قرآن و عترت

 المللي مسابقات بين

 جزء ،0

 جزء51

 جزء،5

 جزء 01

51 

51 

5، 

01 

0، 

0، 

51 

5، 

01 

01 

0، 

51 

توسط واحد دانشگاهي مربوط و  1%،

توسط سازمان مرکز  ارايه  1%،

گواهي از دبيرخانه يا سازمان برگزار 

کننده و تاييد مرکز فعاليت ها پژوهش 

 ها  قرآن و عترت

 

 

 



 اعطایی شهریه به دانشجویان رار  برجسته ررآن کریمها   تخایف: 7جدول شمار  

 سطح مسابقات يا جشنواره ها

تخفيف ها  

اعطايي به ترتيم 

 رتبه و درصد

 اول

تخفيف ها  

اعطايي به ترتيم 

 رتبه و درصد

 دوم

تخفيف ها  

اعطايي به ترتيم 

 رتبه و درصد

 سوم

 تامين کننده   تخفيف شهريه

مسابقات سراسر  آموزشي قرآن و 

 سطح استان –عترت 
0، 01 ، 

توسط واحد دانشگاهي با  011%

ارائه گواهي از مرکز فعاليتها و 

 پژوهشها  قرآن و عترت

مسابقات سراسر  دانشگاه آزاد 

اسالمي5دانشگاه دولتي5مسابقات 

 کشور 5سازمان اوقاف و امور خيريه

51 0، 01 

 توسط واحد دانشگاهي 1%،

توسط سازمان مرکز  ارائه  1%،

گواهي از دبيرخانه يا سازمان 

 برگزار

 51 ،5 01 المللي مسابقات بين
ها و  کننده و تاييد مرکز فعاليت

 ها  قرآن و عترت پژوهش

 

المللتی   در مسابقات بتین  رتبه اول تا سوم عالو  در این بخشنامه اعالم شد  است دانشجویانی که موفق به کسب به

 .کنند شوند ا  تخایف مقرر در جدول فوق در مدت باریماند  ا  تحصی  استااد  می یا حاظ ررآن کریم میررائت 

نیز تخایف شهریه در نظر گرفته است و دانشجویانی کته در   نفرات برتر مسابقات فرهنگي5 هنر  بخشنامه برا 

ا   يک نيم سفال تحصفيلي    یر مسابقات فرهنگی، هنر  دانشگا  شرکت کرد  و مقام کسب کنند برحسب جدول

 .شوند تخایف شهریه ا  مح  بودجه فرهنگی برخوردار می

 

 

 

 

 

 

 



 تخایف نارات برتر مسابقات سراسر  فرهنگی، هنر : 8جدول شمار  

 رديف
سطوح 

 مسابقات

امتياز اعطايي به 

ترتيم رتبه برا  يک 

 ترم تحصيلي

 اول

امتياز اعطايي به 

ترتيم رتبه برا  يک 

 تحصيليترم 

 دوم

امتياز اعطايي به 

ترتيم رتبه برا  يک 

 ترم تحصيلي

 سوم

 تامين کننده تخفيفات تاييد کننده امتياز

 ، 01 ،0 استان 0
دبيرهيات امنا  

 استاني
 واحد دانشگاهي

 01 ،0 51 کشور  5
معاونت فرهنگي 

 سازمان مرکز 

 واحد دانشگاهي1%،

 سازمان مرکز 1%،

ارتقا  سطح فعالیتها  پژوهشی و جرب نخبگان ا  محورها  اساسی و حیاتی دانشتگا  استت، در   با توجه به این ه »

نتیجه دانشجویان عضو فعال باشگا  پژوهشگران جوان بر طبق این بخشنامه و با توجه به عضویت دائتم و مستتمر در   

و تایید رئیس باشتگا  طبتق جتدول    باشگا  و میزان فعالیت در هر سال تحصیلی یک بار بنابر پیشنهاد شورا  باشگا  

 »شود  یر به اخر لوح تقدیر ماتخر می

 نحو  تشویق دانشجویان عضو باشگا  پژوهشگران جوان و انجمن ها  علمی: 9جدول شماهر 

 نوع تشويق نوع فعاليت

 لوح تقدير ها قرائت مقاله در همايش

 لوح تقدير ها و مجالت معتبر چاپ مقاله در همايش

 تخفيف شهريه %01لوح تقدير و  ها مقاله در همايشقرائت 

 تخفيف شهريه %،0لوح تقدير و  ترجمه5 تاليف و گردآور  کتاب

 تخفيف شهريه %51لوح تقدير و  )اعم از عضو باشگاه يا غير عضو(ها  رسمي کشور   رتبه اول مسابقات علمي و جشنواره

 

شود در صورت تایید کمیته تخایاات شتهریه دانشتجویی استتان    چنانچه دانشجو در بیش ا  یک مورد حائز شرایط »

تخایتف شتهریه    شهريه نباشفد  %بيش از  به شر  آن ه مجموع تخایف اولين نيمسال بعد از احراز شرايط در

 » اعمال خواهد شد



ابقات دانشتجویانی کته در مست    نخبگان علمي به منظور حمایت ا »: رئیس دانشگا  آ اد در این بخشنامه اعالم کرد

تواننتد ا    را با تاییتد معاونتت پژوهشتی دانشتگا  کستب کننتد نیتز متی         ها  اول تا سوم رتبه آسیایی و جهانی01

 »هایی به شرح  یر در مدت  مان تحصی  استااد  کنند تخایف

 

 تخایف دانشجویان دارا  عناوین علمی: 11جدول شمار  

 سوم دوم اول عنوان رتبه

 %51 %،5 %01 آسيايي

 %،5 %01 %،0 جهاني

 

هايي که هم زمان بيش از يک دانشجو شاغل به تحصيل در دانشفگاه آزاد   خانواده جهت کمک و رفا  حال» 

و توان پرداخت شهریه را به صورت کام  ندارند،پس ا  تایید کمیته تخایاات شهریه دانشجویی واحد  اسالمي دارند

ا  و تخصصتی   شهریه دانشجویی استان برا  مقاطع دکتر  حرفته تا مقطع کارشناسی ارشد و تایید کمیته تخایاات 

 »شهریه به شرح  یر استااد  کنند  توانند ا  تخایف در صورتی که در نیمسال رب  مشرو  نباشد می

 .میزان تخایف دانشجویانی که بیش ا  یک دانشجو در خانواد  در دانشگا  آ اد اسالمی دارند: 11جدول شمار  

 ا  و تخصصي دکتر  حرفه کارشناسي ارشد کارداني و کارشناسي خانوادهتعداد اعضا  

 - %01 %،0 نفر 5

 %، %،0 %51 نفر 0

 %، %51 %،5 بيش از سه نفر

 

ا  کت  شتهریه در واحتد    %،170 همچنین جهت رعایت سقف.شود در نیمسال اول تحصیلی شر  معدل منظور نمی»

 .نظر کمیته تخایاات شهریه دانشجویی راب  تعدی  استدانشگاهی، میزان تخایف جدول فوق بنا بر 



برگزیتد   ها  کارآفريني طرح همچنین به منظور تشویق و توسعه فرهنگ کارآفرینی در دانشگا ، به دانشجویانی که

گیرد، ال م به ذکتر استت طترح کتار آفرینتی برگزیتد         اند به شرح  یر بر اساس بخشنامه تخایف تعلق می ارائه نمود 

 .و استانی باید توسط شورا  پژوهشی واحد دانشگاهی تایید شد  باشد کشور 

 

 %01 معادل کشور  کارآفرینی برگزید  طرح

 %51استاني  طرح کارآفرینی برگزید 

 %01دانشگاهي  طرح کارآفرینی برگزید  واحد

پوشش کميته دانشجويان تحت  و درآمد دانشجويان کمدارند، همچینتین  ها  خاص بيمار  دانشجویانی که»

 »برخوردار شوند تخفيف شهريه توانند ا  کشور نیز میو سازمان بهزيستي( ره)امداد امام خميني 

هستند در بخشتنامه عنتوان   ... ( دیابت نوع اول ، سرطان ،ام اس و) ها  خاص بيمار  دربار  دانشجویانی که دارا 

و دکتفر    %،50 کارشناسفي ارشفد    %،5کفارداني و کارشناسفي   ) به این دانشجویان بر حسب مقطتع »: شد

ها  مترتبط تخایتف در نظتر گرفتته      ها و انجمن با ارائه مدارک و گواهی معتبر ا  سا مان %01ا  و تخصصي  حرفه

ا  ک  شهریه در واحد دانشگاهی، میزان تخایف مورد اشار  بنتا بتر نظتر     ،150سقف همچنین جهت رعایت. شود می

 »تعدی  استکمیته تخایاات شهریه واحد راب  

که تم ن  بضاعت دانشجويان کم درآمد و بي همچنین به منظور فراهم آوردن تسهیالت برا  تحصی  همگان، به

مالی جهت پرداخت کام  شهریه را ندارند و مستحق دریافت تخایف هستند بنتا بته نظتر کمیتته تخایاتات شتهریه       

کارشناسفي ارشفد    ، مقطتع %51سفقف   تتا  کفارداني و کارشناسفي   دانشجویی واحد و یا استان برا  مقتاطع 

ال م به ذکر است دانشجویان دکتر  تخصصی مشمول . شود تخایف در نظر گرفته می %01دکتر  حرفه ا   و %،0

 .دریافت تخایف این ماد  نمی شوند

دانشجويان تحت پوشش کميته امفداد   ها  منظور کاهش نابرابریها  اجتماعی و محرومیت بر اساس بخشنامه، به

هتا  مترکور، درصتد      ها  مشتترک بتا ستا مان    نامه کشور براساس تااهم و سازمان بهزيستي( ره)امام خميني 



شود که هر ساله بطور جداگانه ابالغ  مشخص به عنوان تخایف شهریه برا  این دسته ا  دانشجویان در نظر گرفته می

 .شود می

یص دهد که دانشجو مستحق دریافت تخایای بتیش ا   در صورتی که کمیته تخایاات شهریه واحد و یا استان تشخ»

حد اختیارات خود است طی یک نامه با ذکر علت و مستندات آن پیشنهاد خود را برا  اختصاص تخایتف بیشتتر بته    

 »کمیته تخایاات شهریه دانشجویی دانشگا  اعالم کند

 


