دستور العمل تسهیالت رفاهی دانشجویان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
مقدمه:
بر پایه تعالیم دین مبین اسالم ،آموزههای شریف قرآن کریم و س نت حسنه تشویق و تکریم اهل علم ،ضروری است نخبگان جامعه قرآنی از حمایت ویژهای برخوردار باشند .به منظور ارتقاء انگیزه و ترغیب
دانشجویان نخبه و کمک به رفع بخشی از مشکالت مالی این دانشجویان و در راستای افتخارآفرینی برای دانشگاه و کمک به امور رفاهی و معیشتی آنان ،معاونت دانشجویی دانشگاه با همکاری و مساعدت تمامی بخش
های دانشگاه ،نسبت به اعمال تخفیف در پرداخت هزینه دانشجویان نخبه به شرحی که خواهد آمد اقدام می نماید؛ شایان ذکر است که دانشجویانی میتوانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نمایند که عالوه بر داشتن
تمام شرایط عمومی ،حداقل واجد یکی از شرایط ماده  2نیز باشند:
ماده  :1شرایط عمومی
 )1-1استفاده از تخفیفات مذکور در این آیین نامه ،از نظر آموزشی ،برای دانشجویان در حال تحصیل یکی از دانشکده های دانشگاه در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد.
 )2-1معدل دانشجویان در زمان استفاده از تخفیف ،باید حداقل  17باشد.
 )3-1دانشجوی استفاده کننده از این تسهیالت ،نباید در کمیته انضباطی دانشگاه ،پرونده انضباطی داشته باشد.
 )4-1منظور از تخفیف ،هزینه شهریه ثابت ،خوابگاه و تغذیه دانشجویان است.
تبصره :1دانشجویانی که شامل چندین بند این دستور العمل می گردند فقط می توانند از مزایای یک بند ،استفاده نمایند.
تبصره  : 2برای کسانی که در دوره نوبت دوم تحصیل می کنند ،تمامی تخفیف ها حداکثر تا  30درصد اعمال خواهد شد.
تبصره  : 3دانشجویانی که شهریه آنها توسط ارگان های دیگر دولتی یا غیر دولتی پرداخت می شود ،شامل تخثفیف شهریه نمی باشند و تخفیفات مورد نظر در غیر شهریه اعمال خواهد شد.

ماده  :2جدول تخفیف های دانشگاه:
دسته

ردیف

عنوان

1

دانش آموزان ممتاز ورودی جدید

2

رتبه های برتر کنکور سراسری

وضعیت
داوطلبانی که معدل کتبی دوره متوسطه آنان
 18به باال باشد

میزان تخفیف
 100درصد ،دو نیمسال

رتبه های 500-100

 70درصد ،کل دوره

رتبه های 1000-501

 50درصد ،کل دوره

رتبه های 5000 – 1001

 50درصد ،نصف دوره

3

دانشجویان ممتاز دانشگاه

سه نفر اول ورودی

 50درصد ،نیمسال بعد

4

برگزیدگان المپیادهای علمی کشوری و بین المللی

نفرات اول تا سوم

 100درصد دوره

آموزشی

رتبه های 99-1

 100درصد ،کل دوره

5

پژوهشی

6

دانشجویان ممتاز مقاطع کارشناسی دانشگاه ها برای

 30درصد ،کل دوره

تحصیل در کارشناسی ارشد (سه نفر برتر هر دانشگاه)

عناوین پژوهشی

مالحظات

چاپ مقاله در مجالت علمی مورد تأیید
وزارت علوم

مشروط به درج نام دانشگاه علوم و

 30درصد در یک نیمسال

معارف قرآن کریم در مشخصات
مقاله و پس از تأیید معاونت پژوهش

7

8

رتبه های برترجشنواره های ملی و
دانشجویی و مسابقات بین المللی قرآن اوقاف
رتبه های برترجشنواره سراسری قرآن و
عترت دانشگاه در تمام رشته ها

فعالیت های فرهنگی اجتماعی

9

حافظان قرآن کریم

10

طالب

نفرات اول تا سوم

 100درصد کل دوره

نفرات اول

 50درصد دو نیمسال

نفرات دوم

 40درصد دو نیمسال

نفرات سوم

 30درصد دو نیمسال

کل قرآن کریم

 100درصد دوره

شود.

 20جزء قرآن کریم

 50درصد دوره

با داشتن مدرک رسمی از معاونت

 10جزء قرآن کریم

 20درصد دوره

توسط سازمان اوقاف پرداخـت می

فرهنگی دانشگاه یا مراکز معتبر
برای هر سال.
کسانی که در طول دوره تحصیل
بتوانند حافظ کل قرآن شوند ،تمام

 5جزء قرآن کریم

 10درصد دوره

مبلغ پرداختی ایشان عودت داده می
شود .مشروط بر آنکه از حمایت
نهادهای حمایتی در این زمینه

استفاده نکرده باشند.

11
12

حداقل اتمام سطح یک حوزه برای آقایان و
گذراندن  80واحد درسی برای خواهران

 25درصد ،دوره

اعضای خانواده کارکنان دانشگاه و سازمان اوقاف و

دوره های روزانه تحصیل رایگان

امور خیریه

دوره های نوبت دوم حذف شهریه ثابت

عضویت در تیمهای ورزشی ملی

 50درصد ،کل دوره

با ارائه مدرک معتبر

