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 بسمه تعالی

 مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر

  دانشجویان آیین نامه تخفیف شهریه

 :مقدمه

 ،تحصيلي پيشرفت و آموزشي كيفيت ارتقاي جهت انگيزه تشويق و ايجاد و علمي مسايل به ويژه توجه منظور به

 طلوع مهر به شکل زير در نظر گرفته مي شود: دانشگاهشرايط ويژه جهت تخفيف دانشجويان 

 ممتاز: دانشجویان -1

مورد  نيز دانشجويي شئون رعايت و رفتار اخالق، نظر از كه تحصيلي سال هر در و رشته دك هر ممتاز دانشجويانِ

 :مند شوندبهره زير شرح به يهايتخفيفتوانند از مي ،دنباش شوراي مؤسسه تأييد

 بخش اول( شرایط:

 ممتازين اول تا سوم:

 ثابت شهريه درصد ۰۴: رشته دك( دانشجويان رتبه اول هر 1

 ثابت شهريه درصد ۰۴: رشته دك( دانشجويان رتبه دوم هر 2

 ثابت شهريه درصد 2۴: رشته دك هر سوم رتبه دانشجويان( ۰

 اجرایی: بخش دوم( آیین نامه

 شده كمتر باشد: هاي تعيينبايست از حداقلهاي اول، دوم و سوم نميمعدل دانشجويان براي كسب رتبه -1ماده 

 11، رتبه سوم 11، رتبه دوم 11: رتبه اول مقطع كارشناسيالف( 

 11، رتبه سوم 11، رتبه دوم 11( مقطع كارشناسي ارشد: رتبه اول ب

 فر باشد.ن 2۴ بايستي هتشردك هر يدورو براي آموزشي گروه هر در تحصيل به شاغل اندانشجوي تعداد حداقل -2ماده 

 ترتيب به نظر مورد نيمسال در حداقل بايستي ارشد كارشناسي و كارشناسي مقاطع براي برگزيده دانشجوي -3ماده 

 .شود نمي ياندانشجو شامل تخفيف تابستان ترم در بنابراين. باشد گذرانده( عملي و نظري) درسي واحد 1 و 11

هاي علمي چهار ترم، مقطع ي ناپيوسته از تخفيف رتبهكارشناس مقطع دانشجويان منديبهره حداكثر -4ماده 

 باشد.كارشناسي هشت ترم و مقطع كارشناسي ارشد چهار ترم مي

شود. ال ميهاي بعدي آنان اعمنام مالي نيمسالتبصره: تخفيف مورد نظر براي دانشجويان برگزيده صرفاً در ثبت

مرداد اعمال خواهد شد( بنابراين اين  11اسفند و در نيمسال دوم در تاريخ  11)تخفيف شهريه در نيمسال اول در تاريخ 

 نامه شامل آخرين نيمسال تحصيلي دانشجويان نخواهد بود.شيوه
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 :کارشناسی ارشد مقطع -2

فارغ التحصيالن و دانشجويان ترم آخر مؤسسه كه موفق به شركت در آزمون كارشناسي ارشد و كسب مجوز 

  رشناسي ارشد مؤسسه، مشمول تخفيف شهريه ثابت به ميزانكا هاي رشته در قبولي صورت در ،اند شده  انتخاب رشته

 خواهد استمرار تخفيف اين( الف) معدل اخذ به مشروط بعدي هاي نيمسال در و گرديده اول نيمسال در درصد 11

 .يافت

 درصدی شهریه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد 111تخفیف 

 نمايد.ميتخفيف شهريه اعطا ، برتر كنکور كارشناسي ارشدهاي با هدف حمايت از رتبه طلوع مهر دانشگاه

رفيت پذيرش دانشجويان در هر گروه امتحاني آزمون كارشناسي ارشد تنظيم و تخفيفات در نظر گرفته شده بر اساس ظ

سطح دسته بندي گرديده است. تمامي رتبه هاي مندرج در جدول ذيل بر اساس كارنامه نتايج آزمون ارشد  1در 

 ستون رتبه بدون سهميه داوطلبان مالک عمل قرار مي گيرد. و

 :ضوابط و شرایط

 به همه دارندگان رتبه هاي برتر تعلق گرفته و در نيمسال هاي بعدي مشروط به اخذ معدل الفتخفيف  ،در نيمسال اول 

 ( تخفيفات استمرار مي يابد.11)باالي 

 نامه بر اساس آيينرشته دكبرتر هر هاي برتر، در هر نيمسال به سه نفر از دارندگان معدل هاي عالوه بر تخفيفات رتبه

 مي گيرد.مؤسسه تخفيف شهريه تعلق 

  باشد. % 2۴ميانگين درصد كليه دروس در آزمون كارشناسي نبايد كمتر از 

 فر باشد.ن 1۴ بايستي هتشر دك هر براي آموزشي گروه هر در تحصيل به شاغل دانشجويان تعداد حداقل 

 

 
 درصد تخفیف شهریه ثابت

 %2۴ %۰۴ %1۴ %1۴ %1۴۴ درصد تخفیف

 پنجم %1 چهارم %1 سوم %1 دوم %1 اول %1 محدوه رتبه
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 :دانشجو دو های دارایخانواده -3

 توان و دارند دانشگاه در تحصيل به شاغل دانشجو يک از بيش زمان هم كه هايي خانواده حال رفاه و كمک جهت

 كميته تاييد از پس دانشجويان، رفاه صندوق مزاياي از استفاده حق بر عالوه ندارند، كامل صورت به را شهريه پرداخت

 شهريه كل( %2۴) درصد بيست معادل دانشجويان از يک هر به نباشند مشروط نيمسال آن در كه صورتي در تخفيف

 .شود مي داده تخفيف ثابت

 شرایط

  طلوع مهر باشند. دانشگاههر دو دانشجو، دانشجوي در حال تحصيل 

 .دانشجو در نيمسال گذشته مشروط نشده باشد 

  تکفل يک نفر باشند. )دانشجويان تحت تکفل مجرد باشند(دانشجويان در يک خانواده و تحت 

 .در نيمسال اول تحصيلي شرط معدل منظور نمي شود 

  منظور از دانشجوي شاغل به تحصيل همسر دانشجو، پدر، مادر و فرزندان تحت تکفل است كه در صورت تداوم با

 رعايت ساير ضوابط براي كليه ترم هاي تحصيلي قابل اعمال است.

 

 :متازین کنکورم -4

طلوع مهر جهت تشويق و حمايت از دانشجويان داراي رتبه هاي برتر كنکور سراسري تسهيالت ويژه اي را  دانشگاه

 در نظر گرفته است.

 تخفيف شهريه: طبق تقسيم بندي ذيل درصدي از شهريه دانشجويان به عنوان تخفيف در نظر گرفته مي شود.

اول محاسبه مي گردد و استمرار آن منوط به اخذ معدل الف در ترم هاي بعد مي  تبصره: تخفيف ذيل صرفا در نيمسال

 باشد.

 01% 01% 01% 01% 001% تخفیف شهریه ثابت

 الی از الی از الی از الی از الی از نام رشته

 00111 00111 00111 10111 10111 0111 0111 1111 1111 1 تجربی

 10111 11111 11111 0111 0111 0111 0111 1111 1111 1 ریاضی

 10111 11111 11111 0111 0111 0111 0111 1111 1111 1 انسانی

 0011 0111 0111 1011 1011 1111 1111 011 011 1 زبان

 0011 0111 0111 1011 1011 1111 1111 011 011 1 هنر
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 ورزشکاران و قهرمانان ورزشی: -5

 جهت مؤسسه ضوابط اساس بررا  زير هاي تخفيف ورزشکاران، و طلوع مهر در راستاي حمايت از ورزش دانشگاه

 :اعطا مي نمايد دانشجويان به ورزشي علوم كارشناسي هاي رشته در تحصيل

 .شهريه كل تخفيف درصد 1۴۴ جهاني و المپيک پارا المپيک، قهرمانان( الف

 .ثابت شهريه تخفيف درصد 1۴۴ آسيايي قهرمانان( ب

 .ثابت شهريه تخفيف درصد 1۴ كشوري هرمانانق و ملي هاي تيم اعضاي( ج

 .ثابت شهريه تخفيف درصد 21 ورزشي هاي هيئت از نامه معرفي با داوران و مربيان ورزشکاران،( د

 خانواده طالب: -6

 %2۴طلبه باشد( فقط در مقطع كارشناسي پيوسته از  يا همسر مادر ،با توجه به اين آيين نامه خانواده طالب )پدر

 بايد شخص دانشجو طلبه باشد.كارشناسي ناپيوسته در مقطع  برخوردار خواهند شد. مؤسسه ضوابط مطابق ريه ثابتتخفيف شه

 خواند.حوزه علميه قم درس مي  تبصره: طلبه به شخصي اطالق مي شودكه در

 تفاهم نامه های همکاری: -7

 هاي دانشگاه و نهادها ادارات، ها، سازمان رساي با مهر طلوع دانشگاه مابين في همکاري هاي نامه تفاهم راستاي در

 اند، نموده نام ثبت دانشجو عنوانه ب شده ياد هاي نامه تفاهم مفاد اساس بر كه افرادي به خصوصي؛ و غيردولتي دولتي،

 .شود مي اعطاء تخفيفاتي مؤسسه ضوابط مطابق

 :کلی توضیحاتضوابط و *

 ريافت تخفيف مي شوند، تخفيف مقرر بر اساس شهريه همان نيمسال دانشجوياني كه در نيمسال آخر تحصيلي مشمول د

 در هنگام تسويه حساب به بستانکاري دانشجو منظور و در صورت طلب كار شدن به صورت نقدي پرداخت مي شود.

  در صورتي كه دانشجويي در يک نيمسال شرايط برخورداري از چند تخفيف داشته باشد باالترين ميزان تخفيف مالک

 داخت است.پر

 .به دانشجوياني كه درس معرفي به استاد و يا پروژه پاياني آن ها باقي مانده است، تخفيف تعلق نمي گيرد 

 .به دانشجوي ميهمان هيچ گونه تخفيف تعلق نمي گيرد 

 قابل اعمال است.و بررسي ظرفيت حدنصاب مؤسسه  تخفيف هاي ياد شده پس از تأييد كميته تخفيف 

  در نيمسال اول محاسبه مي گردد و استمرار آن منوط به اخذ معدل الف در ترم هاي بعد مي باشد. فاًصر هاتخفيفكليه 

 

 مورد بازنگري و تصويب گرفت. مؤسسه شوراي در ۰1/۴1/1۰11تاريخ  در آيين نامه اين

 شود.به صورت آزمايشي اجرا مي 1۰11-11و تا پايان سال تحصيلي 


