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 کارشناسی تخفیفات مقطع 

 

 توضیح درصد تخفیف شرح وضعیت مشموالن تخفیف کد ردیف

  درصد شهریه ثابت نیمسال اول و دوم 50 .به باال باشد 18داوطلبانی که معدل کتبی دوره متوسطه آنان  آموزان ممتاز مقطع متوسطهدانش 1011 1

2 
1021 

 دانشجویان ممتاز دانشگاه
 .زده شده در تخفیفات تأثیري نداردمعدل دروس تطبیق درصد شهریه ثابت در نیمسال بعد 20 را کسب کنند. 99/18تا  18یک نیمسال تحصیلی معدل دانشجویانی که در 

  درصد شهریه ثابت در نیمسال بعد 40 را کسب کنند19و باالي 19دانشجویانی که در یک نیمسال تحصیلی معدل  1022

 طالب 1031 3
واحد درسی براي طالب جامعه  80برادران یا حداقل گذراندن اتمام سطح یک حوزة علمیۀ حداقل 

 علمیۀ خواهران الزهرا و مرکز مدیریت حوزه
 منوط به ارائه مدارك الزم درصد شهریه ثابت هر نیمسال 80

4 1041 
دانشجویان ممتاز مقطع کاردانی به باالي دانشگاه 

و شهید مطهري  السالمعلیهقرآن و حدیث و امام صادق 
 و علوم اسالمی رضوي

 .و باالتر باشد 18در صورتی که معدل کل مقطع مربوط آنان 
درصد شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی 40

 (براي هشت نیمسال)
 منوط به ارائه مدارك مثبته است.

 پـژوهشـگـران 1051 5
( به تشخیص  مقاله در نشریات معتبرهاي معتبر یا انتشار کتاب یا کسب رتبه در یکی از جشنواره

 دانشگاه درحین تحصیل )
تا شهریه ثابت  درصد 25تا  10به ازاي هر مورد 

 براي نیمسال بعد درصد، 30سقف 
 با ارائه مدرك معتبر و تأیید مدیریت آموزش و پژوهش

 از شهریه ثابت نیمسال بعد درصد 25تا سقف  .فرهنگی کسب کنندامتیاز از امور  80دانشجویانی که در هر سال باالتر از  فعاالن فرهنگی 1061 6
العمل امتیاز فرهنگی با تایید معاون فرهنگی و امور دانشجویی در بر اساس دستور

 هاي مجازيدر دوره آموزش الکترونیکیهاي حضوري و رییس دوره

7 

1071 

 حافظان قرآن کریم

 درصد شهریه ثابت و متغیر 25 استاد تعلیم قرائت قرآن واستاد قرائت قرآن ،استاد حفظ قرآن 1دارندگان مدرك تخصصی درجه 

بر اساس مدرك تخصصی حفظ قرآن کریم با امضاي مشترك وزیر فرهنگ و 
مورخه  573ارشاد اسالمی و رئیس سازمان تبلیغات اسالمی بر اساس مصوبه جلسه 

 ارزیابی حافظان قرآنشوراي عالی انقالب فرهنگی از سوي شوراي  08/09/1384

1072 
دارندگان مدرك تخصصی درجه دو حافظ ممتاز قاري ممتاز و مدرس قرائت قرآن و دارندگان 

 المللی حفظ کل و قرائت قرآنرتبه اول تا سوم مسابقات بین
 درصد شهریه ثابت و متغیر 20

1073 
معلم قرائت قرآن و دارندگان مدرك تخصصی درجه سه حافظ کل قرآن، قاري برگزیده و 

 دارندگان رتبه عالی و ممتاز مسابقات کشوري حفظ کل و قرائت سازمان اوقاف و امور خیریه
 درصد شهریه ثابت و متغیر 15

1074 

دارندگان مدرك تخصصی درجه چهار حافظ بیست جزء و دارندگان رتبه اول تا سوم مسابقات 
نفر اول مسابقات سراسري دانش آموزي حفظ ملی حفظ کل و قرائت قرآن دانشجویان کشور و 

 کل  و قرائت قرآن
 درصد شهریه ثابت و متغیر 10

1075 
دارندگان مدرك تخصصی درجه پنج حافظ ده جزء قرآن و قاري قرآن و نفرات اول تا سوم 

 مسابقات استانی حفظ کل و قرائت سازمان اوقاف و امور خیریه
 درصد شهریه ثابت و متغیر 5

 کارکنان  دانشگاه قرآن و حدیث 1081 8
کارکنان تمام وقت دانشگاه و پژوهشگاه قرآن و حدیث و موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث و 

 خانواده تحت تکفل ایشان (همسر و فرزندان تحت تکفل)
 در هر نیمسالشهریه ثابت  درصد 30

به  مرکز شخصاً الزامی است. آموزشیارانارائه گواهی اشتغال به کار در هر نیمسال 
 مند شوند.توانند از این تخفیف بهرهمی آموزش الکترونیکیتشخیص رییس 

 شهید و امور ایثارگران یا نیرو هاي مسلحنامه از بنیاد با ارائه معرفی در هر نیمسال شهریه ثابت درصد 20 ب) همسر و فرزندان تحت تکفل جانبازان، آزادگان و شهدا    الف) جانبازان، آزادگان و رزمندگان    ایـثـارگـران 1091 9

 براي هر یک از افراد که تحت تکفل باشند. مزمانهبراي هر نفر در مدت تحصیل  شهریه ثابت درصد20 مشغول تحصیل در همین دانشگاه باشند.(تحت تکفل فرد واحد)  بیش از یک نفر از اعضاي خانواده اعضاي یک خانواده در تحصیل همزمان 1101 10

 با ارائه معرفی نامه از کمیته امداد و سازمان بهزیستی درصد شهریه ثابت 50 هاي تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستیخانواده خانواده هاي کم درآمد و بی سرپرست 1111 11
 نامهمرکز اشاره شده در تفاهم نامه ازبا ارائه معرفی براساس تفاهم نامه نامهبر اساس توافقات تفاهم هانامه با سازمانتفاهم 1121 12


