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مقدمه
به منظور تشویق دانشجویان پرتالش ،مستعد و موفق در زمینههای علمی ،آموزشی ،پژوهشی ،فرهنگی و ورزشی و
ایجاد فضای رقابتی برای پیشرفت در این امور و نیز شفاف سازی مراجع تمعمیم ریعری و حعدود تخفیعفهعای
اعطائی به دانشجویان و یکسان کردن و جلوریری از تعدد بخشنامههای صادره ،به دانشجویانی که طبق نظر شورای
داخلی دانشگاه و با توجه به تعاریف و رعایت موارد زیر حائز شرایط تخفیف شهریه میباشند؛ آییننامه زیر جهت
اجرا ابالغ میشود:
ماده .1تعاریف
.1-1

دانشجوی شاغل به تحصیل :به دانشجویی رفته میشود که در هر نیمسال تحمیلی طبق مقررات آموزشی
ثبتنام و انتخاب واحد کرده باشد.

.2-1

تخفیف :عبارت است از درصدی از شهریه که نسبت به کل شهریه اعم از ثابت و متغیر باید محاسبه شود.
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ماده .2نیم سال تابستان ،مهمانی ،معرفی به استاد ،مرخمی تحمیلی ،هزینه اعطاء معدر و معوارد مشعابه مشعمول
تخفیف نمیشوند.
ماده .3کلیه تخفیف های شهریه به دانشجویانی اعطاء میشود که از نظر اخالق ،رفتار و رعایت شعوون دانشعجویی
مورد تأیید دفتر نظارت و بازرسی بوده و از آنان رضایت کامل حاصل باشد.
ماده .4تخفیف شهریه شامل دانشجویانی که کل شهریه آنان توسط نهادها ،اررانها ،افراد و  ...پرداخعت معیشعود،
نمیرردد.
ماده .5به دانشجویانی که مشروط شده باشند ،در نیمسال بعد تخفیف تعلق نمیریرد.
ماده .6به دانشجویان بد حساب که به تعهدات قبلی خود عمل نکردهاند ،تخفیف شهریه تعلق نمیریرد.
ماده .7دانشجویانی که در نیم سال آخر تحمیلی مشمول دریافت تخفیف میشوند ،تخفیف مقرر بر اساس شعهریه
همان نیم سال در هنگام تسویه حساب به بستانکاری دانشجو منظور و در صورت طلب کار شدن به صورت نقدی
پرداخت میشود.
ماده .8در صورتی که دانشجویی در یک نیم سال شرایط برخورداری از چند تخفیف را داشته باشد باالترین میعزان
تخفیف مال پرداخت است.

انواع تخفیفهای قابل اعطاء
خانوادههای کمدرآمد و بیسرپرست
ماده .9تخفیف شهریه به دانشجویان کم درآمد و بیسرپرست و یا بازنشستگان کم درآمد دولت در صعورت ارائعه
رواهی معتبر به میزان پنجاه درصد تخفیف از شهریه ثابت در صورتی تعلق میریرد که امکان پرداخت کامل شهریه
را نداشته و عدم تمکن مالی ایشان کامالً برای شورای داخلی دانشگاه محرز شده باشد .بعرای ایعن منظعور جهعت
اعطای تخفیف ب اید مستندات الزم در خموص درآمد دانشجو یا سرپرست وی مطالبه و ضمیمه اسناد مالی شعود.
بدیهی است دانشجویانی که امکان پرداخت شهریه را دارا می باشعند ،حتعی در صعورت دارا بعودن سعایر شعرایط،
مشمول تخفیف شهریه نخواهند بود.
تبصره .1مدرا الزم برای ارائه خانوادههای کم درآمد و بی بضاعت مشمول دریافت تخفیف شهریه عبارت
است از استشهاد محلی با مهر شورای محل و اصل و تمویر آخرین فیش حقوقی که متقاضیان میبایسعت معدار
الزم را به امور مالی دانشگاه ارائه کنند.
تبصره .2دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کعه دارای ععدم تمکعن
مالی میباشند؛ جهت حمایت بیشتر به نهاد مذکور معرفی میشوند.
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ماده .11به منظور تشویق و ایجاد انگیزه بیشتر در دانشجویان و پیشرفت در امور تحمیلی به دانشجویان رتبعه اول
هر رشته تخفیفی معادل  33درصد و برای دانشجویان رتبه دوم  23درصد و برای دانشجویان رتبه سوم  03درصعد
در نیمسال بعد تخفیف از شهریه ثابت و متغیر تعلق میریرد.
تبصره .1شرط برخورداری دانشجویان ممتاز تحمیلی از تخفیف ،انتخاب حعداقل  05واحعد درسعی در آن
ترم و کسب حداقل نمره  02در همه دروس (بدون احتساب دروس پیشنیاز و جبرانی) و میانگین نمرات باالی
 01باشد.
تبصره .2دانشجویانی که در کمیته انضباطی بدوی و یا مراج باالتر به محکومیت قطععی رسعیده باشعند ،از
تخفیف شهریه محروم میرردند.
دانشجویان قاری قرآن کریم ،حافظ قرآن کریم و حافظان نهج البالغه
ماده .11جهت ترغیب دانشجویان به حفظ و در مفاهیم قرآن کریم و تشویق دانشجویانی که در رشتههای حفعظ
و قرائت در مسابقات یا جشنوارههای قرآنی داخلی یا خارجی حائز رتبه میشوند ،تخفیف شهریه بر اساس جدول
و با رعایت نکات زیر و ارائه رواهی معتبر از سازمان اوقاف و امور خیریعه و یعا سعایر مراجع الی صعال تعلعق
میریرد:
تبصره .1زمان اعطای تخفیف شهریه ،اولین نیمسال تحمیلی پس از احراز رتبه و دریافت رواهی و تاییدیعه
مربوطه میباشد.
تبصره .2اعطای تخفیفهای مورد نظر برای یک بار و با کسب رتبه در مقط و رشعته معورد نظعر اسعت و
اعطای تخفیف بیش از یک بار به یک دانشجو منوط به موفقیت در آزمون باالتر و یا ارتقای رتبه در یک سعط
از مسابقات یا ارتقای سط مسابقات میباشد .به استثنای حفعظ کعل کعه در صعورت تعداوم حفعظ و رعواهی
معاونت دانشجویی و امور فرهنگی میتواند در هر نیمسال از این امتیاز استفاده کند.
جدول شماره  :1تخفیف شهریه به حافظان قرآن کریم و نهج البالغه و قاریان بین المللی
ردیف

شرح وضعیت

میزان تخفیف

شرایط احراز

0

حافظان کل قرآن کریم

 %53تخفیف از شهریه ثابت

با ارائه رواهی معتبر از سازمان اوقاف و امور خیریه و یا سایر مراج الیصال

2

حافظان کل نهجالبالغه

 %53تخفیف از شهریه ثابت

با ارائه رواهی معتبر از سازمان اوقاف و امور خیریه و یا سایر مراج الیصال

3

قاریان بین المللی قرآن کریم

 %53تخفیف از شهریه ثابت

با ارائه رواهی معتبر از سازمان اوقاف و امور خیریه و یا سایر مراج الیصال

4

حافظین  23جزء قرآن کریم

 %43تخفیف از شهریه ثابت

با ارائه رواهی معتبر از سازمان اوقاف و امور خیریه و یا سایر مراج الیصال

5

قاریان ملی قرآن کریم

 %43تخفیف از شهریه ثابت

با ارائه رواهی معتبر از سازمان اوقاف و امور خیریه و یا سایر مراج الیصال

6

حافظان  03جزء قرآن کریم

 %33تخفیف از شهریه ثابت

با ارائه رواهی معتبر از سازمان اوقاف و امور خیریه و یا سایر مراج الیصال
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طالب و خانوادههای طالب حوزههای علمیه

ماده .12طالب حوزههای علمیه در صورتی که معدل آنها در هر ترم در دروس حوزوی باالی هفده باشد بعا ارائعه
رواهی معتبر احراز معدل از  53درصد تخفیف از شهریه ثابت و متغیر در ترم بعدی برخوردار میباشند.
ماده .13همسر و فرزندان طالب رسمی حوزههای علمیه ،در صورت ارائه درخواسعت تخفیعف و تأییعد آن ،از 43
درصد تخفیف شهریه ثابت برخوردار میباشند.
تبصره :طالب و خانوادههای مشمول تخفیف شهریه میبایست رواهی معتبر مورد تأیید مرکز مدیریت حوزه
علمیه قم را برای دریافت تخفیف شهریه ارائه دهند.
پژوهشگران جوان در حوزه علوم اسالمی
ماده .14به منظور ارتقای سط فعالیتهای پژوهشی بررزیدران جشنوارههای علوم اسالمی و مؤلفین کتاب و مقاله
در حوزه علوم اسالمی یک بار طبق جدول زیر حداکثر تا سقف تعین شده در اولین نیم سال بعد از احراز شعرایط
از تخفیف شهریه ثابت برخوردار میشوند:
جدول شماره  :2جدول تخفیف شهریه پژوهشگران جوان در حوزه علوم انسانی
نوع فعالیت

میزان تخفیف

قرائت مقاله در همایشها

 %05از شهریه ثابت

چاپ مقاله در همایشها و مجالت معتبر

 %03از شهریه ثابت

ترجمه ،تالیف و رردآوری کتاب

 %23از شهریه ثابت

رتبه اول مسابقات علمی و جشنوارههای رسمی کشوری

 %33از شهریه ثابت

دانشجویان ممتاز ورزشی
ماده .15برای تشویق دانشجویانی که در طول مدت تحمیل در مسابقات ورزشی استانی ،ملی ،بین المللی (اععم از
مسابقات جهانی ،آسیایی و اتحادیهای) به مدال دست مییابند به تناسب عناوین قهرمانی ،تخفیف شهریه بعه شعر
زیر از شهریه ثابت تعلق می ریرد:
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جدول شماره  :3میزان تخفیف شهریه ورزشی برای دانشجویان قهرمان
ردیف

سطوح قهرمانی

0

مسابقات ورزشی استانی

2

مسابقات ورزشی کشوری

3

مسابقات ورزشی بین المللی

رتبه قهرمانی

تخفیف اعطایی

اول

%33

دوم

%25

سوم

%23

اول

%43

دوم

%35

سوم

%33

اول

%53

دوم

%45

سوم

%43

کارمندان و خانوادههای آنان
ماده .16کارمندان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینیره و دانشگاه فرهنگ و معارف اسالمی (اعم از سعاعتی و
قراردادی) به همراه همسر و فرزندان آنان میتوانند از تخفیف  23درصدی شعهریه ثابعت و متغیعر بعرای هعر تعرم
برخوردار شوند .این تخفیف در صورت ارائه درخواست تخفیف شهریه و تأیید کاررزینی قابل اعطاء میباشد.
ماده .17این آیین نامه در  01ماده و  1تبمره در تاریخ  0330/03/03در شورای معاونین مؤسسه به تمویب رسیده
و از تاریخ ابالغ الزم اإلجراء میباشد و کلیه آییننامهها و بخشنامههای مغایر با آن لغو میشود.
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