بسمٍتعالی

دستًرالعمل تخفیف شهریٍ داوشجًیان ممتاز علمی ،قرآوی ي قهرماوان يرزشی

همشس ضذ تِهٌظَس تطَیك ،حوایت ٍ ایجاد اًگیضُ دس داًطجَیاى هوتاص علوی ،فشٌّگی ٍ لْشهاًاى ٍسصضی کِ دس هساتمات ٍسصضی هٌطمِای ٍ
سشاسشی داًطجَیی ،هساتمات کطَسی ،هساتمات تیي الوللی (اعن اص هساتمات آسیایی ،جْاًی ،کطَسّای اسالهی ٍ یا چٌذ کطَسی) تِ هشحلِ
لْشهاًی هیسسٌذ تِتٌاسة ستثِ ٍ اهتیاص ٍ عٌَاى لْشهاًی ،تخفیف ضْشیِ تِ ضشح ریل تعلك گیشد:
الف :داوشجًیان ممتاز علمی

مادٌ  -1داًطجَیاى هماطع کاسضٌاسی ٍ کاسضٌاسی ًاپیَستِ کِ دس ّش ًینسال تحصیلی هَفك تِ کسة ستثِ اٍل تا سَم دس ّش سضتِ ٍسٍدی
هیضًَذ ،هیتَاًٌذ تِضشط سعایت حذالل ٍاحذ آى همطع تحصیلی (دس ًین سال تحصیلی کسة ستثِ) تِ تشتیة اص تخفیف 00 ٍ 20،30دسصذی
ضْشیِ دس ًیوسال تعذی تشخَسداس ضًَذ.
مادٌ  -2داًطجَیاى همطع کاسضٌاسی اسضذ کِ دس ّش ًینسال تحصیلی هَفك تِ کسة ستثِ اٍل دس ّش سضتِ ٍسٍدی هیضًَذ ،هیتَاًٌذ
تِضشط سعایت حذالل ٍاحذ آى همطع تحصیلی(دس ًین سال تحصیلی کسة ستثِ) اص تخفیف  05دسصذی ضْشیِ دس ًیوسال تعذی تشخَسداس
ضًَذ.
مادٌ  -3داًطجَیاًی کِ دس الوپیادّای علوی تِ هشحلِ ًْایی کطَسی سسیذُ تاضٌذ ،اص تخفیف  25دسصذی ٍ داًطجَیاًی کِ دس هساتمات
الوپیادی ستثِ  0تا  05کطَسی سا کسة ًوایٌذ ،اص تخفیف  40دسصذی تشخَسداس خَاٌّذ ضذ.
تبصرٌ  :1داًطجَیاى همطع کاسضٌاسی ،تا ًینسال ّطتن ٍ داًطجَیاى همطع کاسضٌاسی ًاپیَستِ ٍ کاسضٌاسیاسضذ تا ًیوسال چْاسم هیتَاًٌذ
اص تخفیف هزکَس تشخَسداس تاضٌذ.
تبصرٌ  :2ضشط احشاص ستثِ تشای داًطجَیاى ،اکتساب هیاًگیي ًوشات  ٍ 06تاالتش دس همطع کاسداًی ٍ کاسضٌاسی ٍ 07 ،تاالتش دس همطع
کاسضٌاسی اسضذ است.
تبصرٌ  :3داًطجَیاى جْت تشلشاسی تخفیف ستثِ تایستی گَاّی تأییذضذُ ستثِ سا کِ تِ اهضاء هعاٍى آهَصضی داًطکذُ سسیذُ است ،تِ
هذیشیت اهَس آهَصضی داًطگاُ اسائِ ًوایٌذ.
ب :داوشجًیان ممتاز قرآن ي وهجالبالغٍ

مادٌ  -4داًطجَیاًی کِ دس هساتمات لشآًی ٍ ًْجالثالغِ دس هشاحل هٌطمِای ،کطَسی (داًطگاُّای دٍلتی) ٍ هلی (ّوِ داًطگاُّای کطَس)
حائض ستثِ اٍل تا سَم ضذُاًذ ،هطاتك جذٍل ریل اص تخفیف تشخَسداس خَاّذ ضذ.
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تبصرٌ  :4داًطجَیاى جْت تشلشاسی تخفیف ستثِ تایستی گَاّی ستثِ اخزضذُ سا کِ تِ تاییذ هعاٍى فشٌّگی داًطجَیی یا آهَصضی داًطگاُ
سسیذُ است ،سا تِ هذیشیت اهَس آهَصضی داًطگاُ اسائِ ًوایٌذ.
پ :داوشجًیان قهرمان يرزشی

مادٌ  -5داًطجَیاى لْشهاى ٍسصضی تا تَجِ تِ جذٍل ریل هیتَاًٌذ اص تخفیف ضْشیِ تشخَسداس ضًَذ:
ردیف

سطح قهرماوی

1

قهرماوی مىاطق

2

قهرماوی کشًری

3

قهرماوی آسیایی

4

قهرماوی جهان ي المپیک
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تبصرٌ  :5دس سضتِّای تیوی تِ ّوِ داًطجَیاى لْشهاى (تینّای اٍل ،دٍم ٍ سَم) ٍ هشتیاى اعضاهی کِ دس داًطگاُ تِ تحصیل اضتغال داضتِ
تاضٌذً ،صف تخفیفّای فَقالزکش تعلك هیگیشد.
تبصرٌ  :6تعذ اص کسة عٌَاى هوتاصی ٍ لْشهاًی اعوال تخفیفّای (سدیفّای  ،2 ٍ 0هَاد  )5 ٍ 4تشای یکتاس ٍ دس یک سال تحصیلی
اًجام هیضَد ٍ چٌاًچِ داًطجَیی دس طَل دٍسُ تحصیلی خَد تِدفعات هَفك تِ کسة عٌَاى ضَد ،تشای ّش تاس هَفمیت اص تخفیف هَسدًظش
تْشُهٌذ خَاّذ ضذ ٍ دسّشصَست دس یک سال تیص اص یکتاس هطوَل تخفیف ًویضَد.
تبصرٌ  :7اعوال تخفیف تشای داًطجَیاى هوتاص ٍ لْشهاى دس سطح تیيالوللی ٍ جْاًی ( هَاد  ، )5 ٍ 4تشای دٍ ًیوسال هتَالی اًجام هیگیشد.
تبصرٌ  :8اعطای تخفیف ضْشیِ تِ داًطجَیاى لْشهاى دس سطَح تیيالوللی ،هطشٍط تِ تاییذ ٍصاست ٍسصش ٍ جَاًاى ٍ اسائِ حکن لْشهاًی
لاتلاجشا است.
تبصرٌ  :9تخفیف ضْشیِ داًطجَیاى هطوَل هَاد  ،5 ٍ 4دٍسُ سٍصاًِ هماطع هختلف تشای سٌَات اضافی ٍ یا جشیوِ اخز دسس تکشاسی تشای
داًطجَیاى هوتاص ٍ لْشهاى هٌطمِای ٍ کطَسی تِ تشتیة  50 ٍ 30دسصذ تخفیف اعوال هیضَد ٍ داًطجَیاى هوتاص ٍ لْشهاى دس سطح تیي-
الوللی اص پشداخت ّشگًَِ ضْشیِ ٍ جشیوِ هعاف هیضًَذ.
تبصرٌ  :11داٍساًی کِ داسای دسجِ تیيالوللی هیتاضٌذ ٍ تا گَاّی ٍصاست ٍسصش ٍ جَاًاى داٍسی آًاى دس سٍیذادّای ٍسصضی سطحتٌذی
هیضَد ،هیتَاًٌذ اص تخفیف ضْشیِ  30دسصذی تشخَسداس ضًَذ.
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دستَسالعول تخفیف ضْشیِ داًطجَیاى هوتاص علوی ،فشٌّگی ٍ لْشهاًاى ٍسصضی

