آیین نامه اعطای تخفیف شهریه دانشجویی
به منظور توجه ویژه به مسائل علمی و ایجاد انگیزه جهت ارتقاء کیفیت آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان و نیز ایجاد تسهیالت برای
دانشجویانی که بنا به دالیلی اعم از امتیازات تحصیلی ،ایثارگری و شغلی شایسته برخورداری از تخفیف در پرداخت شهریه تشخیص داده میشوند آیین نامه
ذیل تدوین شده است.
ماده :1هر دانشجو در صورتی که مشمول یکی از بندهای ذیل شود میتواند از تخفیف مقرر در پرداخت شهریه برخوردار شود.
موضوع

نوع تخفیف

7

استعداد درخشان (با ارائه مستندات از سازمان مربوطه)

علمی

میزان تخفیف
شهریه ثابت دو نیم سال اول

مقطع
کلیه مقاطع

0

دانشجویان برتر در هر نیمسال تحصیلی به شرط اخذ معدل باالی *71

علمی

رتبه اول ،دوم و سوم به ترتیب  02 ،03و 03
درصد شهریه ثابت نیم سال بعد**

کلیه مقاطع

0

حافظان قرآن کریم (با ارائه مستندات)

فرهنگی

به ترتیب بین  2تا 77 ،73تا  07 ،03تا 03
جزء  03% ،43%و  733%شهریه ثابت دو نیمسال

کلیه مقاطع

4

داوطلبان آزمون سراسری با رتبه زیر 7333

علمی

شهریه ثابت دو نیمسال اول

کارشناسی

2

جانبازان  %02به باال ،فرزند و همسر آزاده ،همسر و فرزند شاهد

شاهد

طبق آیین نامه مرتبط

کلیه مقاطع

6

نفرات برتر در جشنوارهها و مسابقات علمی-پژوهشی ،فرهنگی ،ورزشی و
قرآنی در سطح دانشجویی به صورت کشوری
(رتبههای اول تا سوم با ارائه مستندات از سازمان مربوطه)

علمی-
فرهنگی

1

رتبههای اول تا سوم کنکور کارشناسی ناپیوسته با تایید سازمان سنجش

علمی

0

دانشجویان فارغ التحصیل مقاطع کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی
ناپیوسته با رتبهی اول ،دوم و سوم و معدل کل باالی  71/2در دانشگاه
سابق

علمی

بهترتیب  03 ،733و  63درصد شهریه ثابت
نیم سال بعد

شهریه ثابت یک نیمسال

رتبه اول تا سوم به ترتیب  03 ،43و 03
درصد شهریه ثابت اولین نیمسال

کلیه مقاطع
ورودی
کارشناسی
ناپیوسته
ورودی
کارشناسی
ناپیوسته و
کارشناسی
ارشد

*تعداد واحدهای اخذ شده دانشجویان مذکور حداقل  71واحد باشد.
**در صورتیکه تعداد دانشجویان زیر 03نفر باشد (بین  03تا  02نفر) به  0نفر اول و زیر  03نفر (بین  73تا  72نفر) به نفر اول تعلق می گیرد.

ماده  :2جهت اعمال تخفیف دانشجویی الزم است فرم درخواست تخفیف شهریه به همراه مستندات در نیمسال اول از تاریخ 51
آبانماه لغایت  03آبان ماه و در نیمسال دوم از تاریخ  51اردیبهشتماه لغایت  03اردیبهشت ماه به دفتر معاونت آموزشی ارائه گردد.
لذا به درخواستهای قبل و بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.
ماده  :0تخفیف به دانشجویان کارشناسی ارشد ،کارشناسی ناپیوسته و کاردانی تنها در ترمهای اول تا چهارم تحصیل و در مقطع
کارشناسی پیوسته در ترمهای اول تا هشتم تحصیل تعلق میگیرد.
ماده  :4در صورت مشروط شدن دانشجویان ردیف  ،1مطابق آیین¬نامه ستاد شاهد و ایثارگر عمل خواهد شد.
ماده  :5بهرهمندی از تخفیف شهریه منوط به انتخاب واحد (حداقل  51واحد) در آن ترم خواهد بود.
ماده  :6دانشجویی که حکم قطعی کمیته انضباطی داشته باشد ،از تخفیف شهریه محروم میشود.
ماده :7در مواردی که دانشجویی حائز بیش از یک مورد از بندهای ماده  5باشد ،باالترین میزان تخفیف مالک عمل خواهد بود.
ماده  :8اعضای شورای تخفیف عبارتند از:


معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی (رئیس شورا)



معاون پژوهشی و فناوری



معاون پشتیبانی و منابع انسانی



معاون دانشجویی ،فرهنگی



دو نفر از اعضای هیأت علمی (به پیشنهاد رئیس شورا و تصویب رئیس مؤسسه)

ماده  :9کلیه مصوبات شورای تخفیف باید از طریق شورا به تایید ریاست مؤسسه رسانده شود.
این آیین نامه در  9ماده در تاریخ  99/9/51در هیأت امناء دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت و از تاریخ مذکور قابل اجرا است.

