بسمه تعالی
دستور العمل تسهیالت تشویقی و تخفیف مالی دانشجویی
دانشکده اصولالدین مرکز قم
مقدمه
به منظور ترغیب دانشجویان در زمینه رقابتهای سالم علمی و پژوهشی و ارج نهادن به ارزشهای دینی
و اخالقی و افزابش فعالیتهای دانشجویی ،فرهنگی و فوق برنامه ،دانشجویانی که مشمول شرایط عمومی و
اختصاصی به شرح ذیل باشند از تسهیالت تشویقی و تخفیفهایی به شرح مندرج در این دستورالعمل،
برخوردار خواهند گردید.
ماده  -1شرایط عمومی

-1-1دانشجویانی که مشمول چند بند از این دستور العمل میگردند فقط میتوانند از مزایای بندی که
شامل بیشترین تخفیف است ،استفاده نمایند.
 -1-2در صورتی که اعمال تخفیف در همان نیمسال ممکن نباشد ،در نیمسال بعدی لحاظ خواهد
گردید.
 -1-3افراد ذیل نمیتوانند از تخیفهای این دستورالعمل استفاده کنند ولی در صورتی که حائز
شرایط استفاده از تخفیفهای مندرج در آن باشند به روشهای دیگری از جمله جوایز و هدایای نقدی و
غیرنقدی به تشخیص رئیس/سرپرست مرکز مورد تشویق قرار خوهند گرفت:
 دانشجویان بورسیه و دانشجویانی که کل شهریه آنان توسط مراکز دیگر پرداخت میشود وتخفیف شهریه در مورد آنان موضوعیت نداشته باشد.
 افرادی که واحدهای ترم تابستانی یا معرفی به استاد اخذ میکنند دانشجویان مهمان و دانشجویان دانشکده اصولالدین که از این مرکز به سایر مراکز دانشکده یادانشگاههای دیگر مهمان میشوند
 -دانشجویانی که مطابق آیین نامه آموزشی ،سقف سنوات مجاز آنان پر شده است

تبصره :دانشجویانی که از مرخصی تحصیلی استفاده مینمایند مجاز به استفاده از این تسهیالت
هستند.
 -1-4در موارد الزم ،به تشخیص مسئول تعیین شده در این دستورالعمل ،برخورداری از تسهیالت و
تخفیف ،منوط به استعالم از مراکز ذیربط خواهد بود.
 -1-5در صورت شرایط نامساعد مالی دانشکده ،رئیس/سرپرست مرکز میتواند به صورت موقت با
دستور کتبی به تمامی بخشها اجرای آن را متوقف کند و یا دانشجویانی را که از تسهیالت صندوق رفاه
استفاده نکردهاند در اولویت قرار دهد.
 -1-6اعمال تمامی تسهیالت و تخفیفهای موضوع این دستورالعمل در هر نیمسال منوط به تاییدیه
کتبی مقام مسئول با قید بند مورد استناد در دستورالعمل و ضمیمه مستندات ،جهت درج در کارنامه مالی
دانشجو و پیوست به اسناد مالی مربوطه خواهد بود.
 -1-7دانشجو در هنگام استفاده از تخفیف ،نباید در نیمسال قبل مشروط شده باشد.
 -1-8دانشجوی استفاده کننده از این تسهیالت ،نباید در کمیته انضباطی دانشکده ،پرونده تخلف
احراز شده داشته باشد امور مالی در موارد الزم میتواند از دبیر کمیته انضباطی استعالم نماید.
 -1-9در صورت بروز اشتباه در اعمال تخفیف یا اثبات عدم استحقاق فرد ذینفع از تسهیالت و
تخفیفهای مورد استفاده و یا هرگونه تقلب و تخلف در ارائه مدارک ،تخفیفهای اعمال شده منتفی
گردیده و به حساب بدهکاری دانشجو منظور خواهد شد.
 -1-10در موارد پیش بینی نشده و یا در صورت بروز ابهام در مفاد این دستورالعمل ،بر اساس
تصمیم و تصویب شورای مدیران که توسط رئیس/سرپرست مرکز ابالغ خواهد گردید ،عمل خواهد
شد.
ماده  -2شرایط اختصاصی
 -2-1نفرات دارای رتبه سه رقمی و کمتر در آزمون سراسری کارشناسی و دو رقمی و کمتر در آزمونهای
کارشناسی ارشد و دکتری

 -2-1-1دانشجویان ممتاز آزمون سراسری کارشناسی از تخفیف شهریه ثابت و متغیر تا دو نیمسال
به شرح ذیل برخوردار میگردند:
از رتبه  1تا  50 ،99درصد؛ از  100تا  40 ،500درصد و از  501تا  30 ،1000درصد
 -2-1-2دانشجویان ممتاز آزمون سراسری کارشناسی ارشد و دکتری میتوانند از تخفیف شهریه
ثابت و متغیر تا دو نیمسال به شرح ذیل استفاده نمایند:
رتبههای یک رقمی 50 ،درصد و دو رقمی 40 ،درصد
 -2-1-3دانشجویان مشمول این تخفیف با ارائه مستندات توسط معاون/مدیر آموزش به امور مالی
معرفی میگردند.
-2-2دانشجویان رتبههای اول تا سوم معدل نیمسال در هر یک از دورههای ورودی خواهران و برادران در
مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و رتبه اول دکتری

-2-2-1حائزان رتبههای اول تا سوم معدل نیمسال در هر یک از دورههای ورودی خواهران و
برادران در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشروط به آنکه معدل نیمسال آنان بدون احتساب
واحدهای پیشنیاز و جبرانی باالتر از  18باشد ،با معرفی کتبی معاون/مدیر آموزش ،به ترتیب از
 15 ،20و  10درصد تخفیف شهریه ثابت یک نیمسال برخوردار میگردند.
تبصره :در دورههای دکتری و نیز مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که به دلیل به حد نصاب
نرسیدن تعداد دانشجویان ،دوره خواهران و برادران به صورت مشترک برگزار میگردد ،رتبههای
اول تا سوم از میان مجموع خواهران و برادران آن دوره انتخاب و معرفی خواهند شد.
-2-2-2انتخاب رتبههای اول تا سوم معدل از میان دانشجویانی انجام خواهد شد که حداقل واحدهای
ارائه شده دوره خود را  -بر اساس آیین نامه آموزشی -در آن نیمسال اخذ کرده باشند.
-2-2-3در صورتی که دو یا چند نفر در انتخاب رتبههای اول تا سوم معدل ،دارای شرایط یکسان
باشند ،تخفیف این بند به صورت جداگانه به تمامی آنها تعلق خواهد گرفت.

 -2-2-4رتبه اول معدل نیمسال در هر یک از دورههای ورودی دکتری ،مشمول 10درصد
تخفیف شهریه ثابت یک نیمسال میگردد.
 -2-3نفرات برتر اول تا سوم جشنوارههای ملی قرآنی دانشجویی وزارت علوم و مسابقات بین المللی قرآنی
سازمان اوقاف

 -2-3-1نفرات برتر اول تا سوم جشنوارهها و مسابقات مزبور ،به ترتیب رتبه ،برای هر بار ،مشمول
 40 ، 50و  30درصد تخفیف شهریه ثابت یک نیمسال خواهند شد.
 -2-3-2ارائه گواهی یا لوح معتبر احراز رتبه که به تایید کتبی معاون /مدیر دانشجویی و امور
فرهنگی مرکز رسیده باشد ضروری است.
 -2-4برگزیدگان المپیادهای علمی بین المللی و کشوری

این دانشجویان با ارائه گواهی معتبر ،به تشخیص و معرفی مکتوب معاون /مدیر پژوهش به ترتیب از
تخفیف شهریه ثابت به میزان  50و  40درصد در یک نیمسال برخوردار میگردند.
 -2-5نویسندگان مقاله در نشریات معتبر علمی و پدید آورندگان آثار پژوهشی

 -2-5-1دانشجویان نویسنده مسئول مقاله در نشریات معتبر علمی -ترویجی و علمی -پژوهشی
داخلی و خارجی به تشخیص و معرفی مکتوب معاون /مدیر پژوهش مرکز به ازای هر مقاله به ترتیب از
 15و  20درصد تخفیف شهریه ثابت یک نیمسال برخوردار میگردند.
تبصره :مقاالت مستخرح از رساله که دانشجویان مقطع دکتری موظف به ارائه آن هستند از شمول
این تخفیف مستثناست.
 -2-5-2نویسندگان دوم و بعد از آن ،مشمول نیمی از امتیازات این بند میگردند.
-2-5-3انتشار مقاله کامل در مجموعه مقاالت همایشهای ملی و بین المللی  15درصد تخفیف
شهریه ثابت یک نیمسال به ازای هر مقاله خواهد داشت.

 -2-5-4مقاالت مزبور باید در طول دوره دانشجویی دانشکده اصولالدین انتشار یافته یا موفق به اخذ
پذیرش گردیده باشد.
 -2-5-5تمامی موارد این بند ،مشروط به درج نام دانشکده اصولالدین در مشخصات مقاله است.
-2-5-6تالیف یا ترجمه کتاب و اثر علمی چاپ شده با تایید کتبی اعتبار و ارزش علمی اثر توسط
معاون/مدیر پژوهش به ترتیب مشمول  30و  25درصد تخفیف شهریه ثابت یک نیمسال به ازای هر
اثر خواهد بود.
 -2-6نخبگان و صاحبان اختراعات و ابتکارات

نخبگان و صاحبان اختراعات و ابتکارات با تأیید کتبی بنیاد ملی نخبگان به تشخیص معاون/مدیر
پژوهشی از  20تا  30درصد تخفیف شهریه ثابت  2نیمسال برخوردار خواهند شد.
 -2-7برگزیدگان جشنوارههای فرهنگی ،ادبی ،هنری استانی ،ملی و بین المللی

این دانشجویان با ارائه گواهی معتبر ،به تایید معاون/مدیر دانشجویی فرهنگی مرکز از تخفیف شهریه
ثابت به ترتیب به میزان  30 ،20و  40درصد شهریه ثابت در یک نیمسال برخوردار میگردند.
 -2-8دانشجویان عضو تیمهای ملی و نفرات برتر مسابقات ورزشی

دانشجویان حائز مقامهای قهرمانی و نایب قهرمانی مسابقات ،المپیادها و جشنوارههای ورزشی معتبر
بینالمللی ،کشوری و استانی ،با ارائه گواهی معتبر و با تایید معاون/مدیر دانشجویی فرهنگی مرکز،
برای مقام قهرمانی به ترتیب مشمول  40 ، 50و  30درصد و برای نایب قهرمانی به ترتیب ،40
 30و  20درصد تخفیف شهریه ثابت یک نیمسال تحصیلی میگردند.
 -2-9دانشجویان فعال عضو تشکلهای دانشجویی

دانشجویان عضو تشکلهای دانشجویی رسمی دانشکده همچون انجمنهای علمی ،کانون قرآن و
عترت ،کانون بسیج دانشجویی و مانند آن مشروط به انجام فعالیت مؤثر و مستمر در طول نیمسال که

توسط معاون/مدیر دانشجویی و امور فرهنگی به عنوان دانشجوی فعال برتر انتخاب و معرفی گردند بسته
به میزان فعالیت از  5تا  10درصد تخفیف شهریه ثابت یک نیمسال برخوردار خواهند شد.
 -2-10دانشجویان شاهد و ایثارگر

با توجه به تامین هزینه تحصیل دانشجویان شاهد و ایثارگر از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران این
دانشجویان در صورت سکونت در خوابگاه با معرفی کتبی مسئول ستاد دانشجویان شاهد و ایثار از
تخفیف  10درصدی شهریه خوابگاه برخوردار خواهند شد.
 -2-11دانشجویان رزمنده

دانشجویان رزمنده و فرزندان و همسران آنها که از مزایای دانشجویان شاهد و ایثارگر برخوردار
نباشد میتوانند با ارائه گواهی معتبر مورد تأیید کتبی مسئول ستاد دانشجویان شاهد و ایثارگر مبنی بر
حداقل  6ماه حضور در جبهه به ترتیب از تخفیف 20 ، 50و  20درصد شهریه ثابت در هر نیمسال
اسفاده نمایند.
 -2-12فرزندان و همسران اعضای هیئت علمی و کارکنان

فرزندان و همسران اعضای هیئت علمی و کارکنان که در دانشکده اشتغال به تحصیل داشته باشند از
پرداخت  50درصد شهریه ثابت هر نیمسال معاف خواهند بود.
-2-13دانشجویان خوشحساب

دانشجویانی که شهریه تحصیلی یا خوابگاه خود را حداکثر تا  15روز بعد از شروع نیمسال تحصیلی -
بر اساس تقویم دانشگاهی -بپردازند در هر یک از مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری به
ترتیب از  10 ،15و  5درصد تخفیف شهریه ثابت و متغیر آن نیمسال به عنوان جایزه خوش حسابی
برخوردار میگردند.
 -2-14دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی

به منظور مساعدت به دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که بخشی از هزینههای آنان
با تأییدیه دانشکده از سوی مراکز مزبور به آنان پرداخت میشود ،در صورت ارایه معرفینامه معتبر از

سوی مراکز فوق ،با تایید معاون/مدیر دانشجویی فرهنگی  30درصد شهریه ثابت هر نیمسال آنان
تخفیف داده میشود.
-2-15تخفیف ویژه چند دانشجویی

 -2-15-1در صورت اشتغال به تحصیل همزمان  2یا چند دانشجو از یک خانواده در دانشکده
اصولالدین ،هر یک از آنان میتوانند در تمام نیمسالهای تحصیل همزمان با تأیید کتبی
معاونان/مدیران آموزش و دانشجویی فرهنگی از تخفیف  10درصد شهریه ثابت بهرهمند گردند.
 -2-15-2در صورت سکونت همزمان چنین دانشجویانی در خوابگاه دانشکده 10 ،درصد تخفیف
شهریه خوابگاه نیز شامل آنان خواهد گردید.
 -2-15-3دانشجویانی میتوانند از این تسهیالت استفاده کنند که مجرد و تحت تکفل یک شخص
باشند.
این دستور العمل در 2ماده و  43بند و  3تبصره به تصویب رسیده و از تاریخ  1397/6/20به
صورت آزمایشی اجرا میگردد و بدیهی است عطف به ماسبق نمیشود.

