نکات مهم آیین نامه تخفیف دانشجویی
برابر آیین نامه ،تخفیف شهریه تحصیلی در صورت ارائه مدارک
مستدل تنها شامل افراد مندرج زیر میگردد ،لذا دانشجویان
واجد شرایط میتوانند با ارائه مستندات الزم به امور
دانشجویی مراجعه و اقدام نمایند.
 تخفیف شهریه کارکنان (کلیه کارکنان تمام وقت و
بازنشستگان دانشگاه آزاد اسالمی و سازمان مدارس آزاد
اسالمی ،همسر و فرزندان تحت تکفل آنان که در یکی از
واحدها یا مراکز آموزشی دانشگاه به تحصیل اشتغال
دارند).
 دانشجویان ممتاز علمی (رتبههای اول ،دوم و سوم کاردانی
و کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری حرفهای).
مقاطع
(برای
سراسری
آزمون
برتر
 نفرات
کاردانی،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری حرفهای برتر
کشور) اسامی افراد واجد شرایط توسط مرکز آزمون دانشگاه
آزاد اسالمی به واحدهای دانشگاهی اعالم می شود.
 دانشجویان ممتاز ورزشی (منطقهای ،سراسری و بین المللی)
با تائیدیه معاونت دانشجویی سازمان.
 دانشجویان قاری و حافظ قرآن کریم (سراسری و بین
المللی) با تائیدیه معاونت فرهنگی واحد.
 نفرات برتر مسابقات فرهنگی ،هنری (منطقهای و کشوری)
با تائیدیه معاونت فرهنگی واحد.
 دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان (که دارای مقاله،
طرح تحقیقاتی و تالیف و گردآوری کتاب باشند و یا در
مسابقات کشوری حایز مقام اول باشند) با تائیدیه باشگاه
پژوهشگران.
 دانشجویان دارای عناوین علمی (آسیایی و جهانی) با
تائیدیه معاونت پژوهشی واحد.
 خانوادههایی که بیش از یک دانشجو در دانشگاه آزاد
اسالمی دارند ،با ارائه گواهی مورد نیاز در صورتی که
در آن نیمسال مشروط نباشند به هر یک از دانشجویان
کارشناسی معادل  % 02و برای دانشجویان کارشناسی ارشد
معادل  %02کل شهریه ثابت و متغیر تخفیف داده می شود.
 سایر موارد (دانشجویان بی سرپرست و کم بضاعت با تصویب
کمیته تخفیفات).
توجه:

 .0در هر ترم علیرغم این که دانشجو واجد شرایط چند مورد
از موارد فوق باشد تنها میتواند از یک تخفیف برخوردار
شود .در این خصوص مسئولیت هر گونه عواقب بعدی ناشی
از عدم توجه دانشجو به عهده وی میباشد.
 .0الزم به ذکر است که تخفیف شهریههای فوق همگی برابر
بخشنامه سازمانی دانشگاه و با اخذ مستندات مربوط اعطا
خواهد شد.
 .3برابر بخشنامه در صورت تکمیل سقف و حد نصاب اعطای
تخفیف ها ( %57کل شهریه واصله) از پذیرش و اعطای
تخفیفها به درخواستهای بعدی معذور میباشیم.
دانشجویان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر به مسئول امور
تخفیف های واحد مراجعه نمایند.

