بسوِ تعالی

آئیي ًاهِ تخفیفات ضْزیِ داًطجَئی داًطگاُ آساد اسالهی

ثب تٛج ٝثِ ٝض ْٚثبصٍ٘شی  ٚضفبف سبصی سٚی ٚ ٝضٛاثظ تخفیفبت ضٟشی ٝدا٘طجٛیبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ تؼییٗ ٔشاجغ
تػٕیٓ ٌیشی  ٚتؼییٗ حذٚد اختیبسات آ٘بٖ ٕٞ ٚچٙیٗ تجٕیغ ثخطٙبٔٞ ٝبی غبدس ٜدس ایٗ ساثغ، ٝآییٗ ٘بٔٝ
تخفیفبت ضٟشی ٝث ٝضشح ریُ اثالؽ ٔی ضٛد .
هادُ :1تعاریف
 -1-1داًطجَ  :ث ٝفشدی ٌفتٔ ٝی ضٛد و ٝدس ػش ٘یٕسبَ تحػیّی عجك ضٛاثظ آٔٛصضی دس یىی اص ٚاحذ
ٞبی دا٘طٍبٞی یب ٔشاوض آٔٛصضی ثجت ٘بْ  ٚا٘تخبة ٚاحذ وشد ٜاست ٚیب دس خٛاست ٔشخػی تحػیّی
داد ٜوٛٔ ٝسد ٔٛافمت ٔحُ تحػیُ لشاس ٌشفت ٝثبضذ.
 -2-1تخفیف  :ػجبستست اص دسغذی اص ٔجٕٛع ضٟشی ٝثبثت ٔ ٚتغیش دسیه ٘یٕسبَ و ٝپس اص اػغبی
ٔجٛص اص ٔشاجغ ریػالح ٔحبسج ٚ ٝاص ضٟشی٘ ٝیٕسبَ تحػیّی دا٘طج ٛوسش ٔی ٌشدد.
تبصزُ :1تخفیف ضٟشی ٝضبُٔ دا٘طجٛیب٘ی و ٝوُ ضٟشی ٝآ٘بٖ تٛسظ ٟ٘بدٞب  ٚاسٌبٖ ٞبی دِٚتی  ٚغیش دِٚتی
پشداخت ٔی ضٛد  ٚ.دا٘طجٛیبٖ ٔیٕٟبٖ  ٚثٛسسیٕ٘، ٝی ٌشدد.
تبصزُ :2دس غٛست داضتٗ ضشایظ ثش خٛسداسی اص چٙذ تخفیف ث ٝثیطتشیٗ ٔیضاٖ تخفیف ثب تبییذ وٕیتٝ
تخفیفبت ضٟشی ٝاستبٖ 10دسغذ ٘یض اضبفٌ ٝشدد ایٗ ٔ ٛضٛع ضبُٔ تخفیفبت اثالؽ ضذ ٜاص سٛی وٕیتٝ
تخفیفبت ضٟشی ٝدا٘طجٛیی دا٘طٍب(( ٜسبصٔبٖ ٔشوضی )) ٚتخفیفبت ٔذاَ آٚساٖ ٚسصضی اثالؽ ضذ ٜاص عشف
ٔؼب٘ٚت ٚسصضی دا٘طٍبٕ٘ ٜی ٌشدد ٚتٟٙب اثالغیٔ ٝزوٛس تخفیف خٛاٞذ ثٛد .
هادُ :2ارگاى تصوین گیری اعطای تخفیف شْریِ داًشجَیاى
وٕیت ٝتخفیفبت ضٟشیٚ ٝاحذ  ٚیب ٔشوض آٔٛصضی  :ثٙٔ ٝظٛس ثشسسی ٔذاسن ٔ ٚستٙذات دا٘طجٛیبٖ ٔطَٕٛ
ضشایظ ایٗ آییٗ ٘بٔ ٚ ٝاػغبی تخفیف ث ٝآ٘بٖ ثب سػبیت غشف ٚ ٝغالح ٚاحذ وٕیت ٝتخفیفبت ضٟشی ٝدا٘طجٛیی
ٚاحذ تطىیُ ٚث ٝأٛس ٔشثٛع ٝسسیذٌی ٔی ٕ٘بیذ

 -1-2اػضبی وٕیت ٝتخفیفبت ضٟشی ٝدا٘طجٛیی ٚاحذ:
 سئیس ٚاحذ (سئیس وٕیت) ٝ ٔؼب ٖٚاداسی ٔٚبِی (ػض) ٛ ٔؼب ٖٚآٔٛصضی (ػض)ٛ ٔؼب ٖٚدا٘طجٛیی فشٍٙٞی ( ث ٝػٛٙاٖ ػضٚ ٛدثیش وٕیت)ٝتبصزُ ٞ :1شیه اص اػضبی وٕیتٔ ٝزوٛس ث ٝغٛست تضبٔٙی ٔسئ َٛاجشای غحیح ایٗ آئیٗ ٘بٔٔ ٝی ثبضٙذ.
تبصزُ  :2سٚسبی ٚاحذٞب ٔٚشاوض آٔٛصضی ثبیذ تشتیجی اتخبر ٕ٘بیٙذ و ٝدا٘طجٛیبٖ ث ٝجبی استفبد ٜاص تخفیف
ضٟشی ٝاص ٚاْ ٞبی غٙذٚق سفب ٜدا٘طجٛیبٖ ٔٛسد حٕبیت ٔبِی لشاس ٌیش٘ذ .
تبصزُ:3تخفیف ضٟشی ٝفمظ ث ٝدا٘طجٛیب٘ی تؼّك ٔی ٌیشد و ٝداضتٗ ضشایظ تخفیف ایٗ آییٗ ٘بٔ ٝثشای
وٕیت ٝتخفیفبت ضٟشی ٝدا٘طجٛیی ٚاحذ ٔحشص ضذ ٜثبضذ.ثشای ایٗ ٔٙظٛس جٟت اػغبی تخفیف ثبیذ ٔستٙذات
الصْ دس خػٛظ داضتٗ ضشایظ ضٕیٕ ٝاسٙبد ٔبِی ضٛد .
تبصزُ  :4ثشای جزة خیشیٗ ضٟش اٞتٕبْ الصْ ٔؼٕ َٛضٛد  ،ث٘ ٝحٛی و ٝخیشیٗ ،وُ یب ثخطی اص ضٟشیٝ
تؼذادی اص دا٘طجٛیبٖ ٔستحك و ٝاص سٛی ٚاحذ ضٙبسبیی ٔی ض٘ٛذ ث ٝعٛس ٔستمیٓ یب اص عشیك غٙذٚق سفبٜ
دا٘طجٛیبٖ و ٝثشای ایٗ أش سشفػُ خبغی داسد ثش ػٟذٌ ٜیش٘ذ  .جٟت اػتٕبد سبصی ثبیست خیشیٗ اص ٘حٜٛ
اػغبء وٕىٟبی ٔبِی خٛد ث ٝدا٘طجٛیبت وبٔال ٔغّغ ض٘ٛذ.ثذیٗ ٌ ٝ٘ٛو ٝغٛست ٚضؼیت دا٘طجٛیب٘ی و ٝاص
ٔحُ وٕه خیشیٗ ثٟشٙٔ ٜذ ضذ ٜا٘ذ دس اختیبس ایطبٖ لشاس ٌیشد.
تبصزُ ٘ :5ظش ثٔ ٝحذٚدیت سمف اػغبی تخفیف  ،وٕیت ٝتخفیفبت ضٟشی ٝدا٘طجٛیی ٚاحذ ثبیستی تٕبٔی
دسخٛاست ٞب سا ثب ت ٛج ٝث ٝضشایظ ٔبِی ٚالتػبدی دا٘طجٚ ٛیب سشپشست ٚی ثشسسی ٚاِٛٚیت ثٙذی ثشای اػغبی
تخفیف غٛست ٌیشد .
تجػش :6ٜوٕیت ٝتخفیفبت ضٟشی ٝدا٘طجٛیی ٚاحذ دسخػٛظ ثذٞی دا٘طجٛیبٖ ٔجبص ث ٝتخفیف ضٟشیٕ٘ ٝی ثبضذ
ٚتٟٙب دسغٛست داضتٗ ضشایظ ٔ ،جبص ث ٝاػغبی تخفیف دس ٕٞبٖ ٘یٕسبَ تحػیّی است.

 -2-2کویتِ تخفیفات ضْزیِ داًطجَیی استاى :
ثٙٔ ٝظٛس ثشسسی ٚاػالْ ٘ظش دس ساثغ ٝثب تخفیفبت ٔمبعغ دوتشی حشف ٝای ٚتخػػی  ،تخفیف ضٟشی ٝوبسوٙبٖ
ٚاحذ ٞبی دا٘طٍبٞی ٔبصاد ثش د ٜدسغذ وُ وبسوٙبٖ ٚاحذ  ،تخفیف ضٟشی ٝدا٘طجٛیب٘ی ؤ ٝطٕ َٛثیص اص
یىی اص ضشایظ تخفیف ضٟشیٔ ٝی ٌشد٘ذ وٕیت ٝتخفیفبت ضٟشی ٝاستبٖ تطىیُ ٚثٛٔ ٝاسدی و ٝاص عشیك ٚاحذ
ٞبی دا٘طٍبٞی ثٕٞ ٝشأ ٜستٙذات ٔٚذاسن الصْ اسسبَ ٔی وٙٙذ سسیذٌی ٚتػٕیٓ ٌیشی ٔی ٕ٘بیٙذ.
-1-2-2اعضای کویتِ تخفیفات ضْزیِ استاى :
 سئیس دثیشخب٘ٞ ٝیبت أٙبی استبٖ (سئیس وٕیت) ٝ سئیس ضٛسای تخػػی دا٘طجٛیی فشٍٙٞی ٚسصضی (ػض)ٛ سئیس ضٛسای تخػػی اداسی ٔٚبِی استبٖ (ػض)ٛ د٘ٚفشاص سٚسبی ٚاحذٞبی استبٖ (ػض)ٛ وبسضٙبس دا٘طجٛیی فشٍٙٞی ٚسصضی استبٖ (دثیش ثذ ٖٚحك سای )تبصزُ  -1احىبْ اػضبی وٕیت ٝتخفیفبت ضٟشی ٝدا٘طجٛیی استبٖ تٛسظ دثیش ٞیبت أٙبی استبٖ غبدس
ٔی ٌشدد .
 -3-2کویتِ تخفیفات ضْزیِ داًطجَیی ساسهاى هزکشی داًطگاُ :
ثٙٔ ٝظٛس ثشسسی ٚسسیذٌی ث ٝدسخٛاست ٞبی تخفیف ضٟشی ٝدا٘طجٛیبٖ دس ٔٛاسد خبظ و ٝاص ٔشاجغ ٔختّف
دس سبصٔبٖ ٔشوضی دسیبفت ٔی ضٛد  ،وٕیت ٝتخفیفبت ضٟشی ٝدا٘طجٛیی دا٘طٍبٔ ٜتطىُ اص افشاد صیش دس
ٔؼب٘ٚت دا٘طجٛیی فشٍٙٞی دا٘طٍب ٜتطىیُ ٚث ٝدسخٛاست ٞبی ٔشثٛع ٝسسیذٌی ٔی ٕ٘بیذ.
-1-3-2اعضای کویتِ تخفیفات ضْزیِ داًطجَیی داًطگاُ :
 ٔؼب ٖٚدا٘طجٛیی فشٍٙٞی دا٘طٍب( ٜسئیس وٕیت) ٝ ٔؼب ٖٚأٛس ٔجّس (ػض)ٛ ٕ٘بیٙذ ٜسئیس ٞیبت أٙبی دا٘طٍب( ٜػض)ٛ ٕ٘بیٙذ ٜسیبست دا٘طٍب( ٜػض)ٛ -سئیس ٔشوض ثبصسسی ٚسسیذٌی ث ٝضىبیبت (ػض)ٛ

 ٔذیش وُ تسٟیالت اػتجبسی ٚغٙذٚق سفب ٜدا٘طجٛیبٖ (ػض)ٛ ٔذیشوُ أٛس ٔبِی دا٘طٍب( ٜػض)ٛ ٔذیش وُ أٛس دا٘طجٛیی دا٘طٍب (ٜدثیش)تبصزُ  :1احىبْ اػظبی وٕیت ٝتخفیفبت ضٟشی ٝدا٘طجٛیی سبصٔبٖ ٔشوضی تٛسظ سیبست دا٘طٍب ٜغبدس
ٔی ٌشدد.
تبصزُٔ :2جٛص تخفیفبتی و ٝتٛسظ وٕیت ٝتخفیفبت ضٟشی ٝدا٘طجٛیی دا٘طٍب ٜغبدس ٔی ٌشدد الصْ االجشا
ٔی ثبضذ ٚدس ٔحذٚدٛٔ ٜاد اضبس ٜضذ ٜدسضشایظ اػغبی تخفیف دس ایٗ آییٗ ٘بٕٔ٘ ٝی ثبضذ .
تبصزُ  : 3ثبتٛج ٝث ٝاختیبسات وٕیتٞ ٝبی تخفیف ضٟشی ٝاستبٖ ٚ ٚاحذ  ،ضشٚسیست وّی ٝدسخٛاست ٞبی
دا٘طجٛیبٖ تٛسظ وٕیتٔ ٝزوٛس ثشسسی ضذٚ ٜاص اػضاْ دا٘طجٛیبٖ ث ٝسبصٔبٖ ٔشوضی اویذاً خٛدداسی ضٛد .
تبصزُ  :4اثالؽ ٔجٛص تخفیف دا٘طجٛیی غشفب تٛسظ سئیس ٚیب دثیش وٕیت ٝتخفیفبت ضٟشی ٝدا٘طجٛیی دا٘طٍبٜ
غٛست ٔی پزیشد ٚغذٚس اثالؽ تخفیف تٛسظ ٔشجغ دیٍشی دس سبصٔبٖ ٔشوضی ٔؼتجش٘خٛاٞذ ثٛد.
:4-2تخفیفبتی و ٝثٙب ث ٝغالحذیذ سئیس ٔحتشْ ٞیبت أٙبء ٚیب سئیس دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی تؼییٗ ٔی ضٛد
ٔستمیٕب اصعشیك سئیس یب دثیش وٕیت ٝتخفیفبت ضٟشی ٝدا٘طجٛیی اثالؽ ٔی ٌشدد .
هادُ  :3هحل تاهیي اعتبار تخفیف ّای شْریِ
اػتجبس ٔجبص ثشای ٞش ٚاحذ دا٘طٍبٞی حذاوثش تب سمف  ٪75دسغذ وُ ضٟشی ٝدسیبفتی ٔی ثبضذ .ث ٝػجبستی دیٍش
ٔب٘ذ ٜحسبة تخفیف ضٟشی ٝدس تشاص آصٔبیطی ٚاحذ ٞب ٘جبیذ اص ٪75دسغذ ٔب٘ذ ٜحسبة ضٟشی ٝتجبٚص ٕ٘بیٙذ.
تبصزُ  :1تخفیف ٞبیی و ٝتٛسظ وٕیت ٝتخفیفبت ضٟشی ٝدا٘طجٛیی دا٘طٍب ٜاثالؽ ٔی ٌشدد ٔطٕ َٛسمف
 ٪75دسغذ وُ ضٟشیٕ٘ ٝی ٌشدد.
هادُ :4تخفیف شْریِ کارکٌاى داًشگاُ آزاد اسالهی:
ثٙٔ ٝظٛس سغح استمبی ػّٕی وبسوٙبٖ ضشیف دا٘طٍب ، ٜافضایص اٍ٘یضٚ ٜتٛإ٘ٙذ سبصی آ٘بٖ ٚاستمبی سغح ویفی
خذٔبت دس دا٘طٍبٚ ٜدس ساستبی تسٟیُ ادأ ٝتحػیُ آ٘بٖ  ،ثب تبویذ ثش اغُ ٕٞسٛیی ثب ٘ظبْ آٔٛصضی ثشای
ادأ ٝتحػیُ وبسٔٙذاٖ دس دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی و ٝثب احشاص ضشایظ ػّٕی ٚػٕٔٛی ٚسػبیت ٔمشسات وّی ٝآییٗ
٘بٔٞ ٝبی آٔٛصضی  ،پژِٞٚطی  ،دا٘طجٛیی فشٍٙٞی ٚاداسی ٔبِی دس یىی اص ٔمبعغ تحػیّی پزیشفت ٝضذ ٚ ٜادأٝ
تحػیُ ٔی دٙٞذ ثبتٛج ٝث ٝضشایظ صیش  33دسغذ تخفیف دس ضٟشی ٝتحػیّی دا٘طجٛیبٖ ٔمبعغ وبسدا٘ی

ٚوبسضٙبسی (اػٓ اص پیٛست٘ٚ ٝب پیٛست ٪25،)ٝدسغذ تخمیك دس ٔمغغ وبسضٙبسی اسضذ 15ٚدسغذ تخفیف ثشای
ٔمبعغ دوتشی حشف ٝای  ٚتخػػی دس ٘ظش ٌشفتٔ ٝی ضٛد.
 -1-4ضشایظ اػغبی تخفیف :
 -2-4سضت ٝتحػیّی ثب ضغُ ا٘غجبق داضت ٝثبضذ .
 -3-4وبسٔٙذ سسٕی ( لغؼی یب آصٔبیطی ) ثبضذ.
ٔ -4-4حُ تحػیُ ٔٚحُ وبس ٔتفبٚت ثبضذ.
 -5-4حذاوثش ثٔ ٝیضاٖ  ٪13وُ وبسوٙبٖ ٚاحذ سا دسثش ٌیشد.
تبصزُ  :1دسغٛست افضایص تؼذاد وبسوٙبٖ ٔطٕ َٛایٗ ٔبد ٜاص ٔیضاٖ د ٜدسغذ وُ وبسوٙبٖ ٚاحذ دسٞشٔمغغ
صٔب٘ی  ،اػغبی تخفیف ث ٝوبسوٙبٖ جذیذی ؤ ٝطٕ َٛایٗ ٔبدٔ ٜی ض٘ٛذ ٔٛٙط ث ٝاخز ٔجٛص اص وٕیتٝ
تخفیفبت ضٟشی ٝاستبٖ ٔی ثبضذ.
تبصزُ  : 2اػغبی تخفیف ٔزوٛس دس ٞش ٘یٕسبَ ثب تبییذ سئیس ٚاحذ ٚیب ٔشاوض آٔٛصضی غٛست ٔی پزیشد.
تبصزُ  :3تخفیف روش ضذٔ ٜطٕ َٛدا٘طجٛیبٖ ٚاحذ ٞبی ثیٗ إِّّی ٚ ،احذٞبی ثشٔ ٖٚشصی ٚ ٚاحذٞبی
اِىتش٘ٚیىی دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٕ٘ی ضٛد.
تبصزُ  :4حذاوثش ٔیضاٖ اػغبی تخفیف دس ع َٛتحػیُ ثشای دٚسٞ ٜبی وبسدا٘ی (پیٛست٘ٚ ٝبپیٛستٚ )ٝ
وبسضٙبسی ٘ب پیٛستٚ ٝوبسضٙبسی اسضذ ٘ 4یٕسبَ  ،وبسضٙبسی پیٛست٘ 8 ٝیٕسبَ  ٚدوتشی حشف ٝای ٘12یٕسبَ ٚ
دوتشی تخػػی ٘ 6یٕسبَ ٔی ثبضذ.
تبصزُ  :5اػغبی تخفیف ثشای دا٘طجٛیبٖ ٔمبعغ دوتشی حشف ٝای  ٚتخػػی ٔٛٙط ث ٝاسسبَ ٔذاسن
ٛٔٚافمت سئیس ٚاحذ ٚتبییذ وٕیت ٝتخفیفبت ضٟشی ٝدا٘طجٛیی استبٖ ٔی ثبضذ .ثذیٟی است اثالؽ تخفیف اص
سٛی سئیس وٕیت ٝتخفیفبت ضٟشی ٝدا٘طجٛیی استبٖ غبدس ٔی ٌشدد.
تبصزُ :6چٙب٘چ ٝدا٘طجٔ ٛطشٚط ضٛد دس ٘یٕسبَ ثؼذ ٔطٕ َٛتخفیف ٕ٘ی ضٛد.
تبصزُ :7اػغبی تخفیف ٔزوٛسٔ ،طشٚط ث ٝسػبیت حذالُ ٚاحذ اخز ضذ ٜدس ٘یٕسبَ ٔشثٛط ثشاسبس آییٗ
٘بٔ ٝآٔٛصضی ٔی ثبضذ ٚدس ٔٛاسدی و ٝدا٘طج ٛخبسج اص اساد ٜخٛد ٘تٛا٘ذ تب سمف ٔجبص ا٘تخبة ٚاحذ وٙذ
ٔطٕ َٛتخفیف ٔی ضٛد.

تبصزُ  -8اػغبی تخفیف دسٞش ٘یٕسبَ تٟٙب ثب اسائٌٛ ٝاٞی اضتغبَ ث ٝوبس تٛسظ اداس ٜوُ أٛس وبسوٙبٖ
سبصٔبٖ ٔشوضی ٚیب ثب أضبی ثبال تشیٗ ٔمبْ ٔسئٚ َٛاحذ دا٘طٍبٞی  ٚدس ٔمبعغ دوتشی حشف ٝای ٚتخػػی ثب
اسائٔ ٝجٛص وٕیت ٝتخفیفبت دا٘طجٛیی استبٖ ٔیسٛس است  .دس غٛست اسائٔ ٝؼشفی ٘بٔٔ ٝزوٛس ،تخفیف تٛسظ
ٚاحذی و ٝدا٘طج ٛدس آٖ ٔطغ َٛث ٝتحػیُ ثٛدٔ ٚ ٜؼبدَ تخفیف اػغبی  ،دس حسبة فی ٔبثیٗ (کذ)1131
ٚاحذ غبدس وٙٙذٔ ٜؼشفی ٘بٔ ٝساثذٞىبس ٕ٘ٛدٚ ٜیه ٘سخ ٝاص سٛ٘ٚضت سٙذ ساعی ٘بٔ ٝسسٕی ثٚ ٝاحذ ریشثظ
اسسبَ ٕ٘بیٙذ.
تبصزُ  :9دسغٛست ٔٛافمت سئیس ٚاحذ  ،ث ٝایٗ دست ٝاص دا٘طجٛیبٖ یه سٚص ٔبٔٛسیت آٔٛصضی (ٔشخػی
اداسی) تؼّك ٔی ٌیشد ؤ ٝطٕ َٛحك ٔبٔٛسیت ٕ٘ی ضٛد.
هادُ  : 5تخفیف شْریِ خاًَادُ کارکٌاى ٍاعضای ّیات علوی داًشگاُ آزاد اسالهی:
ٕٞسش ٚفشص٘ذاٖ تحت تىفُ وّی ٝوبسوٙبٖ سسٕی لغؼی  ،سسٕی آصٔبیطی ٕٞٚچٙیٗ اػضبی ٞیبت ػّٕی سسٕی
آصٔبیطی ٚسسٕی لغؼی دا٘طٍب ٜاػٓ اص ضبغُ ٚیب ثبص٘طست ٝو ٝدس یىی اص ٚاحذٞب ٚیب ٔشاوض آٔٛصضی دا٘طجٛ
ٔی ثبضذ.

بزحسب هقطع تحصیلی هطوَل تخفیف در ضْزیِ بِ ضزح سیز هی ضًَذ:

ٔمغغ تحػیّی

ٔیضاٖ تخفیف ٕٞسش ٚفشص٘ذاٖ تحت
تىفُ وبسوٙبٖ دا٘طٍبٜ

ٔیضاٖ تخفیف ٕٞسش ٚفشص٘ذاٖ
تحت تىفُ اػضبی ٞیبت ػّٕی
دا٘طٍبٜ

وبسدا٘ی ٚوبسضٙبسی(پیٛستٝ

٪23

٪23

٘ٚبپیٛست)ٝ
وبسضٙبسی اسضذ

٪15

٪15

دوتشی حشف ٝای

٪13

٪13

دوتشی تخػػی

٪13

٪13

تجػش : ٜتجػشٞ ٜبی  2اِی ٔ 7بد 4 ٜآییٗ ٘بٔٔ ٝطٕ َٛضشایظ ٔبد٘ 5 ٜیض ٔی ٌشدد.

هادُ  :6تخفیف شْریِ داًشجَیاى هوتاز علوی:
ثٙٔ ٝظٛس تطٛیك ٚایجبد اٍ٘یض ٜثیطتش دس دا٘طجٛیبٖ ٚپیطشفت دس أٛس تحػیّی دا٘طجٛیبٖ ا َٚتبسٚ ْٛسٚدی ٞش
سضتٔ ٝمغٚ ٝدس ٞش سبَ تحػیّی و ٝاص ٘ظش اخالق  ،سفتبس ٚسػبیت ضئ ٖٛدا٘طجٛیی ٔٛسد تبییذ سئیس ٚاحذ
ٔشثٛع ٝثبضذ تخفیف ٞبیی ث ٝضشط جذ َٚصیش تخػیع ٔی یبثذ.
جذٍل ضوارُ  :2ضزایط احزاس داًطجَیاى هوتاس در ّز سال تحصیلی
هقطع تحصیلی

حذاقل تعذاد ٍاحذّای

هیشاى ًوزُ ٍهیاًگیي در

درسی اخذ ضذُ در

ًیوسال هزبَطِ

هالحضات

ًیوسال هزبَطِ
دسٞیچ دسسی ٕ٘ش ٜوٕتشاص 12
وبسدا٘ی ٚوبسضٙبسی

ٚ18احذ ٚثبالتش

پیٛست٘ٚ ٝبپیٛستٝ

٘ذاضتٔٚ ٝیبٍ٘یٗ ٕ٘شات
دسسضتٞ ٝبی فٙی ٟٙٔٚذسی
ٚػّ ْٛپضضىی ،17ػّ ْٛپبیٝ
ٚوطبٚسصی  ،18ػّ ْٛا٘سب٘ی
ٙٞٚش 19وٕتش ٘جبضذ.
دس ٞیچ دسسی ٕ٘ش ٜوٕتش اص

وبسضٙبسی اسضذ

ٚ8احذ ٚثبالتش

دوتشی حشف ٝای

ٚ15احذ ثبالتش

٘14ذاضتٔٚ ٝیبٍ٘یٗ ٕ٘شات دس
سضتٞ ٝبی فٙی ٟٙٔٚذسی
ٚػّ ْٛپضضىی ،16ػّ ْٛپبیٝ

ثذ ٖٚاحتسبة دسٚس
پیص ٘یبص ،ججشا٘ی

ٚوطبٚسصی  ،17ػّ ْٛا٘سب٘ی
ٙٞش ٚپضضىی  18وٕتش ٘جبضذ
دس ٞیچ دسسی ٕ٘ش ٜوٕتشاص
٘ 14ذاضتٔٚ ٝیبٍ٘یٗ ٕ٘شات
وٕتشاص٘ 16جبضذ.

تبصزُ  :1دسغٛستی و ٝثشاسبس سشفػُ سضتٔ ٝمغغ ٔشثٛع ، ٝأىبٖ اخز دسس تب سمف تؼییٗ ضذٚ ٜجٛد
٘ذاضت ٝثبضذ ٚدس ٘تیج ٝتؼذاد ٚاحذٞبی دسسی وٕتش اص تؼذاد یبدضذ ٜدسجذ َٚفٛق ثبضذ دا٘طجٛیبٖ ٕٔتبص
ٔطٕ َٛدسیبفت تخفیف ضٟشیٔ ٝی ٌشد٘ذ.
تبصزُ  :2تخفیف دا٘طجٛیبٖ ستج ٝا َٚتبسٔ ، ْٛطٕ َٛدوتشی تخػػی ٕ٘ی ضٛد .

تبصزُ  :3دس خػٛظ ٔمغغ دوتشی حشف ٝای تخفیف پس اص تبییذ وٕیت ٝتخفیفبت ضٟشی ٝدا٘طجٛیی استبٖ
اػغبء ٔی ٌشدد.
 :1-6ث ٝدا٘طجٛیبٖ ستج ٝا َٚدس ٞشسضتٚ ٝسٚدی ٞشسبَ دس ٔمبعغ روش ضذ ٜدس جذٔ ، َٚؼبدَ پب٘ضد ٜدسغذ
(ٚ )٪15ثشای ستجٞ ٝبی دٚ ْٚسٔ ْٛؼبدَ د ٜدسغذ( )٪10دس ٘یٕسبَ ثؼذ تخفیف ضٟشی ٝتؼّك ٔی ٌیشد.
تبصزُ :1ثشای احشاص ستج ٝا َٚتب سٞ ْٛش سضتٚ ٝسٚدی الصْ است ٕ٘شات دا٘طجٛیبٖ ثجت ٔٚیبٍ٘یٗ ٘یٕسبَ
ٔشثٛط ثشای تٕبْ دا٘طجٛیبٖ ٔطخع ضٛد ِ .زا دس ٔٛاسدی و ٝث ٝدِیُ تبخیش دس اػالْ ٕ٘شات أتحب٘ی ثشخی اص
دسٚس ٌ ،ضیٙص دا٘طجٛی ٕٔتبص ٞش سضت ٝدس ٞش سبَ تب لجُ اص ثجت ٘بْ ٘یٕسبَ ثؼذ ٔیسش٘طٛد ،دسایٗ غٛست
تخفیف ضٟشی ٝدا٘طجٛیبٖ ریٙفغ ث ٝحسبة عّت ٚی ٔٙظٛس خٛاٞذ ضذ.
تبصزُ  :2تخفیف ضٟشی ٝضبُٔ ٘یٕسبَ تبثستب٘ی ٕ٘ی ضٛد .
تبصزُ ٘ :3ظش ث ٝسمف تؼذاد ٚاحذ ٞبی دسسی دس ٘یٕسبَ تبثستب٘ی  ،تؼییٗ دا٘طجٛیبٖ ستج ٝا َٚتبس ْٛتٟٙب ثشای
٘یٕسبَ ٞبی اٚ َٚدٞ ْٚش سبَ تحػیّی ا٘جبْ ٔی پزیشد ٚستج ٝاخز ضذ ٜدس ٘یٕسبَ تبثستب٘ی ٔالن تؼییٗ ستجٝ
٘خٛاٞذ ثٛد .
تبصزُ  :4دا٘طجٛیبٖ ٕٔتبص ثشای ٔمبعغ وبسدا٘ی  ،وبسضٙبسی ٘بپیٛست ٚ ٝوبسضٙبسی اسضذ  ،اصسبَ ٚسٚد ،
حذاوثش ٘ 3یٕسبَ  ،وبسضٙبسی پیٛست٘ 7 ٝیٕسبَ  ٚدوتشی حشف ٝای ٘ 13یٕسبَ ٔی تٛا٘ٙذ اص ٔفبد ایٗ ٔبدٜ
استفبدٕ٘ ٜبیٙذ
هادُ  :7تخفیف شْریِ ًفرات برتر آزهَى سراسری :
ثٙٔ ٝظٛس جزة ٘خجٍبٖ ػّٕی  ٚتطٛیك پزیشفت ٝضذٌبٖ ٕٔتبص آصٔ ٖٛسشاسشی ثشای ثجت ٘بْ دس دا٘طٍب ٜآصاد
اسالٔی تخفیف ٞبیی ث ٝضشح جذٞ َٚبی ضٕبس 4 ٚ3 ٜدس ع َٛتحػیُ دس ٘ظش ٌشفت ٝضذ ٜاست :

جذٍل ضوارُ  :3تخفیف ضْزیِ ًفزات بزتز آسهَى کارضٌاسی ٍدکتزی حزفِ ای
25درصذ تخفیف در طَل

15درصذ تخفیف در

هجوَعِ

هقطع پذیزش

تحصیل

طَل تحصیل
٘فشات ضب٘ضد ٓٞتب سی اْ

فٙی ٟٔٙذسی

وبسضٙبسی

٘فشات ا َٚتب پب٘ضدٓٞ

ػّ ْٛتجشثی ٚوطبٚسصی

وبسضٙبسی  ٚدوتشی حشف ٝای

٘فشات ا َٚتب پب٘ضدٓٞ

٘فشات ضب٘ضد ٓٞتب سی اْ

ػّ ْٛا٘سب٘ی

وبسضٙبسی

٘فشات ا َٚتب دٓٞ

٘فشات یبصد ٓٞتب ثیستٓ

صثبٖ ٞبی خبسجی

وبسضٙبسی

٘فشات ا َٚتب دٓٞ

٘فشات یبصد ٓٞتب ثیستٓ

ٙٞش

وبسضٙبسی

٘فشات ا َٚتب دٓٞ

٘فشات یبصد ٓٞتب ثیستٓ

پضضىی

دوتشی حشف ٝای

٘فشات ا َٚتب پٙجٓ

٘فشات ضطٓ تب دٓٞ

جذٍل ضوارُ  :4تخفیف ضْزیِ ًفزات بزتز آسهَى کارضٌاسی ارضذ
تعذادضزکت کٌٌذگاى

ًفز اٍل

ًفزدٍم

ًفزسَم

حاضز در آسهَى
٘ 100-500فش

٪10

٪8

٪5

٘ 500-1000فش

٪15

٪10

٪10

ثیطتش اص ٘1000فش

٪25

٪15

٪10

تبصزُ ٚ :1اجذیٗ ضشایظ تٛسظ ٔشوض آصٔ ٖٛدا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ثٚ ٝاحذ ٞبی دا٘طٍبٞی ٔؼشفی ٔی ض٘ٛذ.
تبصزُ  :2ایٗ ٔبد ٜضبُٔ پزثشفت ٝضذٌبٖ ٔمغغ دوتشی تخػػی ٕ٘ی ضٛد .
تبصزُ  :3سمف ٔجبص اػغبی تخفیف ثشای ٚاجذیٗ ضشایظ ایٗ ٔبد ٜدس ٔمبعغ وبسضٙبسی پیٛست٘ 8 ٝیٕسبَ ٚ
وبسضٙبسی اسضذ ٘ 4یٕسبَ ٚثشای دوتشی حشف ٝای ٘10یٕسبَ ٔی ثبضذ.
تبصزُ  :4دسغٛستی و ٝدا٘طجٛیبٖ ٔطٕ َٛایٗ ٔبد ٜدس ٞش ٘یٕسبَ اص دٚس ٜتحػیّی خٛد ٔطشٚط ض٘ٛذ اص
٘یٕسبَ ثؼذ ٔطٕ َٛاػغبی تخفیف ٘خٛاٙٞذ ثٛد .
هادُ  :8تخفیف شْریِ داًشجَیاى هوتاز ٍرزشی :
جٟت تطٛیك دا٘طجٛیب٘ی و ٝعٔ َٛذت تحػیّی دس ٔسبثمبت ٚسصضی ٔٙغم ٝای  ٚسشاسشی دا٘طٍب ٜآصاد
اسالٔی ٔ ،سبثمبت وطٛسی  ،تٛسٕ٘ٙت ٞبی ثیٗ إِّّی (اػٓ اص ٔسبثمبت آسیبیی ،جٟب٘ی ٚچٙذ وطٛس) ثٔ ٝذاَ
دست ٔی یبثٙذ ث ٝتٙبست ػٙبٚیٗ لٟشٔب٘ی  ،تخفیف ضٟشی ٝث ٝضشح جذ َٚضٕبس 5 ٜتؼّك ٔی ٌیشد.
جذٍل ضوارُ : 5تخفیف ضْزیِ داًطجَیاى هوتاس ٍرسضی:
ردیف

سطح قْزهاًی

هزتبِ قْزهاًی
اٍل

دٍم

سَم

1

لٟشٔب٘ی استب٘ی دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی

٪15

٪13

٪5

2

لٟشٔب٘ی وطٛسی

٪25

٪23

٪15

3

ٔسبثمبت سشاسشی دا٘طٍب ٜآصاداسالٔی ،إِپیبد
دا٘طجٛیی وطٛس

4

٪33

٪25

٪23

ٔسبثمبت ثیٗ إِّّی  ،غشة آسیب  ،داخُ سبِٗ ،
ٔسبثمبت سبحّی آسیب ،پیطىسٛتبٖ ٔ ،سبثمبت آسیب،

٪35

٪33

٪25

الیب٘ٛسی ،ٝآسیبیی جٟب٘ی سجه  ،سضتٞ ٝبی سصٔی
آسیبیی
5

ثبصی ٞبی وطٛس ٞبی اسالٔی ٔ ،سبثمبت آسیبیی
(تٕبْ سدٞ ٜب) ،جٟب٘ی(٘ٛجٛا٘بٖ  ،جٛا٘بٖ) استطٟبی

٪53

٪45

٪43

جٟبٖ  ،دا٘طجٛیبٖ آسیب ،ثبصی ٞبی سبحّی آسیب،
ثبضٍبٞ ٜبی آسیب ،سضتٞ ٝبی سصٔی جٟب٘ی
6

ٔسبثمبت جٟب٘ی ثضسٌسبالٖ

٪55

٪53

٪45

7

ی٘ٛیٛسسیبد،دا٘طجٛیبٖ جٟبٖ ،ثبصی ٞبی آسیبیی

٪83

٪73

٪63

پبساسیبثی
8

أپیه ٚپبساإِپیه

٪133

٪93

٪83

تبصزُ ٔ :1سبثمبتی و ٝثب ػٛٙاٖ وبح  ٚجبْ ثشٌضاس ٔی ضٛد ٔؼبدَ سدیف ٔ4حبسجٔ ٝی ٌشدد.
تبصزُ  :2داٚسا٘ی و ٝداسای دسج ٝثیٗ إِّّی ٔی ثبضٙذ ٚثب ٌٛاٞی ٚصاست ٚسصش ٚجٛا٘بٖ  ،داٚسی آ٘بٖ دس
سٚیذادٞبی ٚسصضی سغح ثٙذی ٔی ٌشدد،پس اص تبییذیٔ ٝؼب٘ٚت ٚسصش دا٘طٍبٔ ٜطٕ َٛتخفیف ضٟشی ٝسدیف
د ْٚجذ َٚفٛق ٔی ٌشد٘ذ .ضٕٙبً داٚسا٘ی ؤ ٝطٕ َٛتسٟیالت تخفیف ضٟشیٔ ٝی ض٘ٛذ ٔی ثبیست وتجبً ٔتؼٟذ
ٌشد٘ذ و ٝدس سٚیذادٞبی ٚسصضی دا٘طٍبٕٞ ٜىبسی داضت ٝثبضٙذ .دس غیش ایٗ غٛست تسٟیالت ٔضثٛسث ٝحبِت
تؼّیك دس ٔی آیذ.
 :8-1سضتٞ ٝبی ٚسصضی ٔطٕ َٛجذ َٚفٛق ٔشثٛط ث ٝوّی ٝسضتٞ ٝبی ٚسصضی فذساسیٞ ٖٛبی تحت پٛضص
ٚصاست ٚسصش ٚجٛا٘بٖ ٔی ثبضذ ٞٚش ٌ ٝ٘ٛتغییش اػٓ اصوسش یب اضبف ٝضذٖ سضتٞ ٝبی ٔزوٛس ثبیذ ث ٝتبییذ
سیبست دا٘طٍب ٜثشسذ.
تبصزُ  :3ث ٝسضتٞ ٝبی ا٘جٕٗ ٞبی ٚسصضی تحت پٛضص فذساسیٚ ٖٛسصش ٍٕٞب٘ی غشفبً پس اص ثشسسی ٚتبییذ
ٔؼب٘ٚت ٚسصضی دا٘طٍب ٜحست ٔٙذسجبت جذ َٚفٛق تخفیف ضٟشی ٝتؼّك ٔی ٌیشد.
 :8-2اػغبی تخفیف ضٟشیٔ ٝطشٚط ث ٝاخز تؼٟذ وتجی عجك فشْ (اِف) ٔجٙی ثش ٕٞىبسی ٔستٕش ٚسصضىبس
لٟشٔبٖ ثب ٚاحذ دا٘طٍبٞی ٚسبصٔبٖ ٔشوضی ٍٙٞبْ ثشٌضاسی ٔسبثمبت داخّی یب ثشٔ ٖٚشصی دسٔذت ثبلی ٔب٘ذٜ
اص ع َٛدٚس ٜتحػیُ خٛاٞذ ثٛد.
 :8-3ػال ٜٚثشتخفیف ٞبی فٛق اِزوش ث ٝدا٘طجٛیب٘ی و ٝدس سضتٞ ٝبی ٔختّف ٚسصضی ث ٝغٛست تیٕی حبئض
ػٙبٚیٗ (تیٓ ٞبی ا ، َٚدٚ ْٚسٔ ) ْٛی ٌشد٘ذ ٚدس دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٔطغ َٛث ٝتحػیُ ٔی ثبضٙذ ٘یض
تخفیف تؼّك ٔی ٌیشد.
 :8-4تخفیف ٞبی ٔٙذسج دس جذ َٚفٛق غشفب ثٔ ٝشثیب٘ی و ٝدس سضتٞ ٝبی ٔختّف ٚسصضی ث ٝغٛست تیٕی
حبئض ػٙبٚیٗ ( تیٓ ٞبی ا ، َٚدٚ ْٚسٔ ) ْٛی ٌشد٘ذ ٚدس دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٔطغ َٛث ٝتحػیُ ٔی ثبضٙذ تؼّك
ٔی ٌیشد.
ٚ :8-5احذٞبی دا٘طٍبٞی ثب تٛج ٝث ٝتبییذ سبصٔبٖ ٔشوضی ثبیذ تخفیف ٞبی اػٕبَ ضذ ٜساػیٙبً ث ٝدا٘طجٛیبٖ
لٟشٔبٖ اػغب وشدٚ ٜسپس جٟت دسیبفت س ٟٓخٛد اص سبصٔبٖ ٔشوضی الذاْ ٕ٘بیذٞٚ .ش ٌ ٝ٘ٛتغییش دس ٔیضاٖ
دسغذ تخفیف ضٟشیٚ ٝسصضىبساٖ تٛسظ ٚاحذ ٞبی دا٘طٍبٞی اویذاً ٕٔٛٙع ٔی ثبضذ .

 :8-6دس ٔٛاسدی و ٝحىٓ لٟشٔب٘ی ثب تبخیش غبدس ضٛد ٚ ،احذ ثب تبییذ سبصٔبٖ ٔشوضی ٚثب اخز تؼٟذ اص دا٘طجٛ
عجك فشْ ( )56/4ثشای اسائ ٝحىٓ لٟشٔب٘ی ٔىّف ث ٝاػغبی تخفیف ٔی ثبضذ.
 :8-7وّی ٝلٟشٔب٘بٖ سغٛح استب٘ی  ،وطٛسی ٚثیٗ إِّّی دس ثذٚ ٚسٚد ث ٝدا٘طٍبٔ ، ٜطشٚط ثشآ٘ى ٝاص تبسیخ
غذٚس حىٓ لٟشٔب٘ی آ٘بٖ ثیص اص س ٝسبَ سپشی ٘طذ ٜثبضذٔ ،طٕ َٛتخفیف ٞبی ٔٙذسج دس سدیف ٞبی
 4ٚ3،2،1جذ َٚفٛق ٔی ض٘ٛذ.
 :8-8اػغبی تخفیف ضٟشی ٝث ٝدا٘طجٛیبٖ لٟشٔبٖ سدیف ٞبی  8ٚ 5،6،7و ٝث ٝتبییذ ٔشاجغ ریشثظ سسیذ ٜثبضذ،
ٔٛو َٛث ٝتبییذ ٚصاست ٚسصش ٚجٛا٘بٖ  ،اسائ ٝاغُ حىٓ لٟشٔب٘ی ٚپس اص ثشسسی ٚتبییذ ٔؼب٘ٚت ٚسصضی
سبصٔبٖ ٔشوضی اص ثذٚ ٚسٚد ث ٝدا٘طٍب ٜحست ٔٛسد ثب اخز تؼٟذ وتجی عجك فشْ (ٔ )56/5جٙی ثشٕٞىبسی ٔستٕش
ٚسصضىبساٖ لٟشٔبٖ ثب ٚاحذ دا٘طٍبٞی ٚسبصٔبٖ ٔشوضی ٍٙٞبْ ثشٌضاسی سٚیذاد ٞبی داخّی یبثشٔ ٖٚشصی ثٝ
تشتیت صیش لبثُ اجشا ٔی ثبضذ:
دا٘طجٛیب٘ی ؤ ٝمبْ ٞبی ا ، َٚدٚ ْٚس ْٛسا وست ٕ٘ٛد ٜا٘ذ دس ٔمبعغ تحػیّی وبسدا٘ی  ،وبسضٙبسی ٘بپیٛستٝ
٘4یٕسبَ  ،وبسضٙبسی پیٛست٘ 8 ٝیٕسبَ  ،وبسضٙبسی اسضذ٘ 4یٕسبَ ،دوتشی تخػػی ٘3یٕسبَ  ٚدوتشی حشفٝ
ای ٘ 6یٕسبَ ٔطٕ َٛتخفیفبت ٔٙذسج دس جذ َٚفٛق ٔی ٌشد٘ذ.
تبصزُ  :4سمف اػغبی تسٟیالت سدیف ٞبی  3ٍ2 ،1جذ َٚفٛق غشفبً ثشای ٞش حىٓ لٟشٔب٘ی یه ٘یٕسبَ
تحػیّی ٔی ثبضذ
تبصزُ  :5سمف اػغبی تسٟیالت سدیف  4جذ َٚفٛق غشفب د٘ ٚیٕسبَ تحػیّی ٚثشای ٞش حىٓ لٟشٔب٘ی لبثُ
اجشا ٔی ثبضذ.
 :8-9ث ٝدا٘طجٛیب٘ی و ٝدس دٚساٖ تحػیُ دس دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی ٔٛفك ث ٝوست ٔذاَ دس ٔسبثمبت آسیبیی،
جٟب٘ی ٚإِپیه ٚپبساإِپیه ٔی ٌشد٘ذ ث ٝػٛٙاٖ پبداش ث ٝتشتیت د ،ٚسٚ ٝچٟبس سى ٝثٟبس آصادی یب ٔؼبدَ
سیبِی آٖ ثٙب ث ٝپیطٟٙبد ٔؼب٘ٚت ٚسصش دا٘طٍبٚ ٜتبییذ سئیس دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی اٞذا ٔی ٌشدد.
 :8-13دا٘طجٛیب٘ی و ٝدس ٞش سبَ تحػیّی ٔٛفك ث ٝوست ػٙبٚیٗ لٟشٔب٘ی ض٘ٛذ ٔی تٛا٘ٙذ اص ثبال تشیٗ تخفجف
ضٟشی ٝعجك جذ َٚفٛق استفبدٕ٘ ٜبیٙذ.
 :8-11ث ٝدا٘طجٛیب٘ی و ٝث ٝػٛٙاٖ ٚسصضىبس دس ثبضٍب ٜفشٍٙٞی ٚسصضی دا٘طٍب ٜضبغُ ٞستٙذ ػال ٜٚثش
تسٟیالت فٛق ث ٝتطخیع ٔؼب٘ٚت ٚسصضی دا٘طٍب ٜاص  %13تب  %23تخفیف ضٟشیٚ ٝیژ ٜتؼّك خٛاٞذ ٌشفت.

هادُ  :9تخفیف شْریِ داًشجَیاى قاری ٍحافظ قرآى کرین:
جٟت تشغیت دا٘طجٛیبٖ ث ٝحفظ ٚدسن ٔفبٞیٓ لشآٖ وشیٓ  ٚتطٛیك دا٘طجٛیب٘ی و ٝدس سضتٞ ٝبی حفظ
ٚتشجٕ ٝفبسسی لشآٖ وشیٓ ٚلشائت دس ٔسبثمبت یب جطٛٙاسٞ ٜبی لشآٖ ٚػتشت داخّی یب خبسجی حبئض ستجٝ
ٔی ض٘ٛذ  ،تخفیف ضٟشی ٝثش اسبس جذٚ َٚثب سػبیت ٘ىبت صیش تؼّك ٔی ٌیشد :
 :9-1صٔبٖ اػغبی تخفیف ضٟشی ، ٝاِٚیٗ ٘یٕسبَ تحػیّی پس اص احشاص ستج ٚ ٝدسیبفت ٌٛاٞی ٚتبییذیٔ ٝشثٛعٝ
ٔی ثبضذ.
 :9-2دا٘طجٛیبٖ حبفظ لشآٖ وشیٓ دس ثذٚ ٚسٚد ث ٝدا٘طٍب ٜجٟت ثشخٛس داسی اص أتیبص ٞبی اػغبیی ایٗ آییٗ
٘بٔ ، ٝدسخٛاست خٛد سا ث ٝوب٘ ٖٛلشآٖ ٚػتشت ٚاحذ اسائٔ ٝی دٙٞذ .وب٘ ٖٛلشآٖ ٚػتشت ٘سجت ث ٝثشٌضاسی
آصٔ ٖٛحفظ ٚتشجٕ ٝفبسسی لشآٖ وشیٓ الذاْ ٕ٘ٛدٚ ٜدس غٛست وست حذالُ  83أتیبص اص  133أتیبص ،دس
خٛاست دا٘طجٛسا جٟت ثشٌضاسی آصٔ ، ٖٛتؼییٗ ستجٚ ٝغذٚس ٌٛاٞی ثٔ ٝشوض فؼبِیت ٞب ٚپژٞٚص ٞبی لشآٖ
ٚػتشت اسسبَ ٔی وٙذ.
 :9-3اػغبی تخفیف ٞبی ٔٛسد ٘ظش ثشای یه ثبس ٚثب وست ستج ٝدس ٔمغغ  ٚسضت ٝی ٔٛسد ٘ظش است ٚاػغبی
تخفیف ثیص اص یه ثبس ث ٝیه دا٘طجٛٙٔ ٛط ثٛٔ ٝفمیت دسآصٔٔ ٖٛمغغ ثبال تشٚیب استمبی ستج ٝدس یه سغح اص
ٔسبثمبت یباستمبی سغح ٔسبثمبت ٔی ثبضذ .ث ٝاستثٙبی حفظ وُ لشآٖ وشیٓ و ٝدس غٛست تذا ْٚحفظ ٌٛٚاٞی
ٔشوض فؼبِیت ٞب ٚپژٞٚص ٞبی لشآٖ ٚػتشت ٔی تٛا٘ذ دس ٞش ٘یٕسبَ اص ایٗ أتیبصاستفبد ٜوٙذ.
 :9-4اػغبی ٔجذد تخفیف ٞبی ٔٛسد ٘ظشث ٝلبسیبٖ ٕٔتبص وطٛسی فمظ دس غٛست وست ستج ٝثبالتش أىبٖ
پزیش است.
 :9-5اػغبی تخفیف ضٟشیٔ ٝجذد عجك ثٙذ( ٔ )9-3طشٚط ثشٔطبسوت ٔستٕشدا٘طجٛی لبسی یب حبفظ دس ثش٘بٔٝ
ٞبی لشآٖ دا٘طٍب ٜآصاد اسالٔی دس ٔذت ثبلی ٔب٘ذ ٜتحػیُ ثب تبییذ وب٘ ٖٛلشآٖ ٚػتشت ٚاحذ ٔٚشوضفؼبِیت ٞب
ٚپژٞٚص ٞبی لشآٖ ٚػتشت خٛاٞذ ثٛد.
تَضیح ٕٝ٘ٛ٘ :ثشي ٞبی الصْ ٚسٚاَ اجشایی تٛسظ ٔشوض فؼبِیت ٞب ٚپژٞٚص ٞبی لشآٖ  ٚػتشت ثٚ ٝاحذ ٞب
اسسبَ خٛاٞذضذ.

جذٍل ضوارُ  :6تخفیف اعطایی ضْزیِ بِ داًطجَیاى حافظ بزجستِ قزآى کزین

سغح ٔسبثمبت ثب جطٛٙاسٜ

ٔمغغ حفظ

تبٔیٗ وٙٙذ ٜتخفیف

تخفیف اػغبیی ث ٝتشتیت ستجٚ ٝدسغذ

ٚتشجٕ ٝفبسسی

ٔسبثمبت سشاسشی دا٘طٍبٜ
آصاد اسالٔی -سغح استبٖ

ٔسبثمبت سشاسشی دا٘طٍبٜ
آصاد اسالٔی ،دا٘طٍبٜ
دِٚتیٔ،سبثمبت وطٛسی،
سبصٔبٖ اٚلبف  ٚأٛس خیشیٝ

ٔسبثمبت ثیٗ إِّّی

ضٟشیٝ
100دسغذ تٛسظ ٚاحذ

13جشء

اَٚ

دْٚ

سْٛ

15جشء

5

-

-

23جشء

13

-

-

25جشء

13

5

5

33جشء

15

13

5

23

15

13

13جشء

13

-

-

15جشء

13

-

-

23جشء

15

13

5

25جشء

23

15

13

ٔشوضی اسایٌٛ ٝاٞی

33جشء

25

23

15

اصدثیش خب٘ ٝیبسبصٔبٖ

15جشء

23

15

13

ٔشوضفؼبِیت ٞب پژٞٚص

23جشء

23

15

13

ٞبی لشآٖ ٚػتشت

25جشء

25

23

15

33جشء

33

25

23

دا٘طٍبٞی ثب اسائ ٝی
ٌٛاٞی اص ٔشوضفؼبِیت
ٞب ٚپژٞٚص ٞبی لشآٖ
ٚػتشت

50دسغذ تٛسظ ٚاحذ
دا٘طٍبٞی ٔشثٛط
50ٚدسغذتٛسظ سبصٔبٖ

ثشٌضاسوٙٙذٚ ٜتبوییذ

جذٍل ضوارُ  :7تخفیف ّای اعطایی ضْزیِ بِ داًطجَیاى قاری بزجستِ قزآى کزین

سغح ٔسبثمبت یبجطٛٙاسٞ ٜب

ٔسبثمبت سشاسشی آٔٛصضی لشآٖ

تخفیف ٞبی اػغبیی ث ٝتشتیت ستجٚ ٝدسغذ

اٍل

دٍم

تبٔیٗ وٙٙذٞی تخفیف ضٟشیٝ

سَم

ٚػتشت -سغح استبٖ

100دسغذ تٛسظ ٚاحذ دا٘طٍبٞی ثب اسائٝ
ٌٛاٞی اص ٔشوض فؼبِیت ٞب ٚپژٞٚص ٞبی
لشآٖ ٚػتشت

15

13

5

ٔسبثمبت سشاسشی دا٘طٍبٜ
آصاداسالٔی،دا٘طٍب ٜدِٚتی،
ٔسبثمبت وطٛسی ،سبصٔبٖ اٚلبف

50دسغذ تٛسظ ٚاحذ دا٘طٍبٞی
23

15

13

50دسغذ تٛسظ سبصٔبٖ ٔشوضی اسائٝ
ٌٛاٞی اص دثیشخب٘ ٝیب سبصٔبٖ ثشٌضاس وٙٙذٜ

 ٚأٛس خیشیٝ

ٚتبییذ ٔشوضفؼبِیت ٞب ٚپژٞٚص ٞبی لشآٖ
ٚػتشت

ٔسبثمبت ثیٗ إِّّی

33

25

23

تبصزُ  :1دا٘طجٛیب٘ی و ٝثب اخز حذالُ 80أتیبصدسآصٔ ٖٛتسّظ ثشحفظ لشآٖ وشیٓ (ثٙذٔ )9-2طٕ َٛتخفیف
ٔی ض٘ٛذ ٔؼبدَ  %80ستج ٝا َٚسغح ٔٙغم ٝاصتخفیف ثشخٛس داس ٔی ٌشد٘ذ.
تبصزُ :2دا٘طجٛیب٘ی وٛٔ ٝفك ث ٝوست ستج ٝا َٚتبس ْٛدسٔسبثمبت ثیٗ إِّّی لشائت یب حفظ لشآٖ وشیٓ ٔی
ض٘ٛذ اص تخفیف ٔمشسدسجذ َٚفٛق دس ٔذت ثبلیٕب٘ذ ٜاص تحػیُ استفبدٔ ٜی وٙٙذ.
هادُ :11تخفیف شْریِ ًفرات برترهسابقات فرٌّگیٌّ ،ری
دا٘طجٛیب٘ی و ٝدس ٔسبثمبت فشٍٙٞی ٙٞ ،شی دا٘طٍب ٜضشوت وشدٔٚ ٜمبْ وست ٕ٘بیٙذ ثشحست جذ َٚصیشیه
٘یٓ سبَ تحػیّی اص تخفیف ضٟشی ٝاصٔحُ ثٛدج ٝفشٍٙٞی ثشخٛسداس ٔی ض٘ٛذ:

جذٍل ضوارُ  :8تخفیف ًفزات بزتزهسابقات سزاسزی فزٌّگیٌّ ،زی

أتیبص اػغبیی ث ٝتشتیت ستج ٝثشای یه تشْ تحػیّی
سدیف

سغٛح ٔسبثمبت

تبییذ وٙٙذ ٜأتیبص
اٍل

دٍم

سَم

تبٔیٗ وٙٙذ ٜتخفیفبت

1

استبٖ

15

13

5

دثیش ٞیبت أٙبی استبٖ

ٚاحذ دا٘طٍبٞی

2

وطٛس

23

15

13

ٔؼب٘ٚت فشٍٙٞی

ٚ%50احذ دا٘طٍبٞی

سبصٔبٖ ٔشوضی
%50سبصٔبٖ ٔشوضی

تبصزُ :سضتٞ ٝب  ٚحذالُ أتیبص ثشای أتیبص ثشای احشاص ستجٞ ٝبی ا َٚتب س ْٛدس ٞش دٚس ٜث ٝپیطٟٙبد ٔؼبٖٚ
دا٘طجٛیی فشٍٙٞی دا٘طٍب ٜتؼییٗ  ٚثٚ ٝاحذٞبی دا٘طٍبٞی اثالؽ ٔی ضٛد.
هادًُ:11حَُ تشَیق داًشجَیاى عضَ باشگاُ پِژٍّشگراى جَاى:
٘ظش ث ٝایٙى ٝاستمبی سغح فؼبِیتٟبی پژٞٚطی  ٚجزة ٘خجٍبٖ اص ٔحٛسٞبی اسبسی  ٚحیبتی دا٘طٍبٔ ٜی ثبضذ ،
اص ایٗ س ٚدا٘طجٛیبٖ ػض ٛفؼبَ ثبضٍب ٜپژٚػطٍشاٖ جٛاٖ ثب تٛج ٝث ٝػضٛیت دائٓ ٔٚستٕشدس ثبضٍبٔٚ ٜیضاٖ
فؼبِیت دس ٞش سبَ تحػیّی یه ثبس ثٙب ثش پیطٟٙبد ضٛسای ثبضٍبٚ ٜتبییذ سئیس ضٛسای ثبضٍب ٜعجك جذ َٚصیشثٝ
اخز ِٛح تمذیش ٔفتخش ٔی ضٛد.

جذٍل ضوارُ ً :9حَُ تطَیق داًطجَیاى عضَباضگاُ پژٍّطگزاى جَاى ٍاًجوي ّای علوی
ًَع فعالیت

ًَع تطَیق

لشائت ٔمبِٞ ٝب دسٕ٘بیص ٞب

ِٛح تمذیش

چبح ٔمبِٞ ٝب دسٕٞبیص ٞب ٔٚجالت ٔؼتجش

ِٛح تمذیش

اسائ ٝعشح ٞبی تحمیمبتی ٔفیذ

ِٛح تمذیش ٚد ٜدسغذ( )٪10تخفیف ضٟشیٝ

تشجٕ ، ٝتبِیف ٌ ٚشد آٚسی وتبة

ِٛح تمذیشٚپب٘ضد ٜدسغذ()٪15تخفیف ضٟشیٝ

ستج ٝأ َٚسبثمبت ػّٕی  ٚجطٛٙاسٞ ٜبی سسٕی وطٛسی( اػٓ

ِٛح تمذیش ٚثیست دسغذ()٪20تخفیف ضٟشیٝ

اص ػضٛثبضٍب ٜیب غیش ػض)ٛ

تبصزُ  : 1تخفیف ٞبی ایٗ ثٙذ اص ٔحُ ثٛدج ٝپژٞٚطی ٚاحذ ٚپس اص تبییذ ٔؼب٘ٚت پژٞٚطی دا٘طٍب ٜتبٔیٗ
خٛاٞذ ضذ.
تبصزُ : 2چٙب٘چ ٝدا٘طج ٛدس ثیص اص یه ٔٛسد حبئض ضشایظ ضٛد دسغٛست تبییذ وٕیت ٝتخفیفبت ضٟشیٝ
دا٘طجٛیی استبٖ دس اِٚیٗ ٘یٕسبَ ثؼذ اص احشاص ضشایظ ث ٝضشط آ٘ىٔ ٝجٕٛع تخفیف ثیص اص سی دسغذ()٪33
ضٟشی٘ ٝجبضذ تخفیف ضٟشی ٝاػٕبَ خٛاٞذ ضذ.
هادُ  : 12تخفیف شْریِ داًشجَیاى دارای عٌاٍیي علوی :
ثٙٔ ٝظٛس حٕبیت اص ٘خجٍبٖ ػّٕی و ٝدس ٔسبثمبت آسیبیی ٚجٟب٘ی ستجٞ ٝبی ا َٚتبس ْٛسا ثب تبییذ ٔؼب٘ٚت
پژٞٚطی دا٘طٍب ٜوست وٙٙذ .تخفیف ٞبیی ث ٝضشح صیش دسٔذت صٔبٖ تحػیُ اػغبء ٔی ضٛد:
جذ َٚضٕبس :10 ٜتخفیف دا٘طجٛیبٖ داسای ػٙبٚیٗ ػّٕی
عٌَاى رتبِ

اٍل

دٍم

سَم

آسیبیی

٪30

٪25

٪20

جٟب٘ی

٪35

٪30

٪25

تجػش : ٜتخفیف ٞبی ایٗ ثٙذ اص ٔحُ ثٛدج ٝپژٞٚطی ٚاحذ تبٔیٗ ٔی ضٛد.
هادُ  :13تخفیف شْریِ خاًَادُ ّایی کِ بیش از یک داًشجَ در داًشگاُ دارًذ :
جٟت سفبٚ ٜحبَ خب٘ٛادٞ ٜبیی و ٓٞ ٝصٔبٖ ثیص اص یه دا٘طجٛضبغُ ث ٝتحػیُ دس دا٘طٍب ٜآصاداسالٔی
داس٘ذ ٚتٛاٖ پشداخت ضٟشی ٝسا ث ٝغٛست وبُٔ ٘ذاس٘ذ ػال ٜٚثز حك استفبد ٜاص ٔضایبی غٙذٚق سفب ٜدا٘طجٛیبٖ ،

پس اص تبییذ وٕیت ٝتخفیفبت ضٟشی ٝدا٘طجٛیی ٚاحذ تب ٔمغغ وبسضٙبسی اسضذ  ٚتبییذ وٕیت ٝتخفیفبت ضٟشیٝ
دا٘طجٛیی استبٖ ثشای ٔمبعغ دوتشی حشف ٝای  ٚتخػػی دس غٛستی و ٝدس ٘یٕسبَ لجُ ٔطشٚط ٘جبضذ ث ٝضشح
جذ َٚصیش تخفیف دس ٘ظش ٌشفتٔ ٝی ضٛد.
جذٍل  : 11هیشاى تخفیف داًطجَیاًی کِ بیص اس یک داًطجَ در خاًَادُ در داًطگاُ آساداسالهی دارًذ.
تؼذاد اػظبی خب٘ٛادٜ

وبسدا٘ی ٚوبسضٙبسی

وبسضٙبسی اسضذ

دوتشی حشف ٝای  ٚتخػػی

٘2فش

٪15

٪13

-

٘3فش

٪23

٪15

٪5

ثیص اص٘3فش

٪25

٪23

٪5

تجػش : 1 ٜدس ٘یٕسبَ ا َٚتحػیّی ضشط ٔؼذَ ٔٙظٛس ٕ٘ی ضٛد.
تجػشٙٔ : 2ٜظٛس اص دا٘طجٛی ضبغُ ث ٝتحػیُ ٕٞسش دا٘طج ، ٛپذسٔ ،بدس ٚفشص٘ذاٖ تحت تىفُ است و ٝدس
غٛست تذا ْٚثب سػبیت سبیش ضٛاثظ ثشای وّی ٝتشْ ٞبی تحػیّی لبثُ اػٕبَ است.
تجػش :3 ٜجٟت سػبیت سمف ٪75دسغذ اص وُ ضٟشی ٝدس ٚاحذ دا٘طٍبٞی ٔ ،یضاٖ تخفیف جذ َٚفٛق ثٙب
ثش٘ظش وٕیت ٝتخفیفبت ضٟشی ٝدا٘طجٛیی لبثُ تؼذیُ است.
هادُ  :14داًشجَیاى دارای طرح ّای کارآفریٌی ٍ اشتغال زایی
ثٙٔ ٝظٛس تطٛیك  ٚتٛسؼ ٝفش ًٙٞوبس آفشیٙی دس دا٘طٍب ، ٜث ٝدا٘طجٛیب٘ی و ٝعشح ٞبی وبسآفشیٙی ثشٌضیذٜ
اسائٕٛ٘ ٝد ٜا٘ذ ث ٝضشح صیش تخفیف دادٔ ٜی ضٛد :
اِف  :عشح وبسآفشیٙی ثشٌضیذ ٜوطٛسی ٔؼبدَ ٪30
ة :عشح وب سآفشیٙی ثشٌضیذ ٜوطٛسی ٔؼبدَ ٪30
ج .عشح وبسآفشیٙی ثشٌضیذٚ ٜاحذ دا٘طٍبٞی ٪10
تجػش : 1 ٜعشح ٞب ٔی ثبیست ٔجٛصٞبی ٔشثٛع ٝسا اص ٔشاجغ ریػالح اخز ٕ٘بیذ.
تجػش :2 ٜعشح وبسآفشیٙی ثشٌضیذ ٜوطٛسی  ٚاستب٘ی ثبیذ تٛسظ ضٛسای پژٞٚطی ٚاحذ دا٘طٍبٞی تبییذ ضذٜ
ثبضذ.

هادُ  : 15بیواراى خاص
دا٘طجٛیب٘ی و ٝداسای ثیٕبسیٟبی ٞبظ (دیبثت ٘ٛع ا ،َٚسشعبٖ ،اْ اس ٞ )... ٚستٙذ ثش حست ٔمغغ (وبسدا٘ی ٚ
وبسضٙبسی  ،٪25وبضٙبسی اسضذ  ٚ ٪15دوتشای حشف ٝای  ٚتخػػی  )٪10ثب اسائٔ ٝذاسن ٌٛ ٚاٞی ٔؼتجش اص
سبصٔبٖ ٞب  ٚا٘جٕٗ ٞبی ٔشتجظ اػغب ٌشدد ٚ .ثشسسی احشاص غحت ٌٛاٞی اسائ ٝضذ ٚ ٜاػغبی تخفیف ث ٝػٟذٜ
وٕیت ٝتخفیفبت ضٟشی ٝدا٘طجٛیی ٚاحذ  ٚیب استبٖ خٛاٞذ ثٛد.
تجػش : 1 ٜجٟت سػبیت سمف  ٪75دسغذ اص وُ ضٟشی ٝدس ٚاحذ دا٘طٍبٞیٔ ،یضاٖ تخفیف ٔٛسد اضبس ٜثٙب ثش
٘ظش وٕیت ٝتخفیفبت ضٟشیٚ ٝاحذ لبثُ تؼذیُ است.
تجػش :2 ٜدس خػٛظ ٔمبعغ دوتشی حشف ٝای  ٚتخػػی ٔذاسن ثب تبییذ وٕیت ٝتخفیفبت ضٟشی ٝاستبٖ اػغب ٔی
ٌشدد.
هادُ  : 16داًشجَیاى کن درآهذ
ثٙٔ ٝظٛس فشا ٓٞآٚسدٖ تسٟیالت ثشای تحػیُ ٍٕٞبٖ ،ث ٝدا٘طجٛیبٖ الطبس وٓ دسآٔذ  ٚثی ثضبػت و ٝتٕىٗ
ٔبِی جٟت پشداخت وبُٔ ضٟشٞی سا ٘ذاس٘ذ ٔ ٚستحك دسیبفت تخفیف ٞستٙذ ثٙب ث٘ ٝظش وٕیت ٝضٟشی ٝدا٘طجٛیی
ٚاحذ  ٚیب استبٖ ثشای ٔمبعغ وبسدا٘ی  ٚوبسضٙبسی تب سمف ٔ ،٪20مغغ وبسضٙبسی اسضذ  ٚ ٪15دوتشی حشفٝ
ای  ٪10تخفیف دس ٘ظش ٌشفت ٝضٛد.
تجػش : 1 ٜدا٘طجٛیبٖ دوتشی تخػػی ٔطٕ َٛدسیبفت تخفیف ایٗ ٔبدٕ٘ ٜی ٌشد٘ذ.
هادُ  :17داًشجَیاى تحت پَشش کویتِ اهام خویٌی (رُ )ٍ سازهاى بْسیستی کشَر
ثٙٔ ٝظٛس وبٞص ٘ب ثشاثشیٟبی اجتٕبػی ٔ ٚحشٔٚیت ٞبی دا٘طجٛیبٖ تحت پٛضص وٕیت ٝأذاد أبْ خٕیٙی (س)ٜ
 ٚسبصٔبٖ ثٟضیستی وطٛس ثش اسبس تفب٘ ٓٞبٔٞ ٝبی ٔطتشن ثب سبصٔبٖ ٞبی ٔزوٛس ،دسغذی ٔطخع ث ٝػٛٙاٖ
تخفیف ضٟشی ٝثشای ایٗ دست ٝاص دا٘طجٛیبٖ دس ٘ظش ٌشفتٔ ٝی ضٛد وٞ ٝش سبِ ٝثغٛس جذاٌب٘ ٝاثالؽ ٔی ٌشدد.
هادُ  :18درخَاست افسایش هیساى تخفیف
دس غٛستی و ٝوٕیت ٝتخفیفبت ضٟشیٚ ٝاحذ  ٚیب استبٖ تطخیع دٞذ و ٝدا٘طجٔ ٛستحك دسیبفت تخفیفی ثیص
اص حذ اختیبسات خٛد است عی یه ٘بٔ ٝثب روش ػّت ٔ ٚستٙذات آٖ پیطٟٙبد خٛد سا ثشای اختػبظ تخفیف
ثیطتش ث ٝوٕیت ٝتخفیفبت ضٟشی ٝدا٘طجٛیی دا٘طٍب ٜاػالْ ٕ٘بیذ.

هادًُ :19ظارت بر عولکرد ٍاحذّای داًشگاّی
سٚسبی ٚاحذٞبی دا٘طٍبٞی ٔسئٔ َٛستمیٓ حسٗ اجشای ٔفبد ایٗ آییٗ ٘بٔ ٝثٛدٚ ٜدثیشاٖ ٞیبت أٙبی استب٘ی
ثبیذ دس پبیبٖ ٞش ٘یٕسبَ ٌضاسش جبٔؼی اص ٔطٕ َٛتخفیف دس ٚاحذٞبی دا٘طٍبٞی ٔ ٚشاوض آٔٛصضی سا تٟی ٝثٝ
ٔؼب٘ٚت اداسی ٔ ٚبِی ٔ ٚؼب٘ٚت دا٘طجٛیی فش ٍٙٞی سبصٔبٖ ٔشوضی اسسبَ وٙٙذ .ثذیٟی است ٞش ٌ ٝ٘ٛتخفیف
خبسج اص ایٗ آییٗ ٘بٔٔ ٝجبص ٘جٛدٔ ٚ ٜمبْ تػٕیٓ ٌیش٘ذ ٜپبسخٍ ٛخٛاٞذ ثٛد.
اص تبسیخ اثالؽ ،ایٗ آییٗ ٘بٔٔ، ٝالن اػغبی تخفیف ضٟشی ٝدا٘طجٛیی خٛاٞذ ثٛد  ٚوّی ٝثخطٙبٔٞ ٝبی لجّی
وبٖ ِٓ یىٗ تّمی ٔی ٌشدد.

