فرم شماره یک
درخواست تخفیف شهریه مربوط به نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99
ج

توجه! خیلی مهم :



قابل توجه دانشجویان متقاضی تخفیف شهریه:
 -1در صورت کامل نبودن فرم و یا همراه نبودن مدارک و مستندات الزم یا ارسال دیر هنگام (پس از زمان تخفیف )به هیچ وجه به تقاضاي فوق ترتیب اثر داده
نخواهد شد.
 -2علیرغم اینکه دانشجو در یک نیمسال شرایط برخورداري از چند تخفیف را داشته باشد فقط مشمول یکی از مواد بخشنامه ( باالترین تخفیف) خواهد بود.
 -3بدیهی است در صورت ارائه اطالعات اشتباه دانشجو مسئول بوده و باید پاسخگو باشد.
 -4برگه فوق می بایست بدون قلم خوردگی تنظیم و تحویل گردد.
 -5تخفیف مزبور فقط جهت نیمسال جاري منظور شده و قابل تعمیم به سایر ترمها نخواهد بود.

مشخصات فردي و تحصیلی
اینجانب
ورودي

دانشجوي رشته
میزان شهریه نیمسال قبل

سابقه کمیته انضباطی :بلی

خیر

اعالم میدارم با توجه به

مقطع تحصیلی

شماره دانشجویی
میانگین معدل ترم قبل

درصورت مثبت بودن علت را توضیح دهید:

برگ مدارک و مستندات پیوست حائز شرایط بند یک

بند دو

بوده و لذا از دانشگاه تقاضاي مساعدت و تخفیف

شهریه می نمایم

ریاست محترم دانشکده
با سالم واحترام
 -1با توجه به مدارک ومستندات پیوست ،نامبرده مشمول ماده  13آئین نامه
الف ) :خانواده های دارای دو دانشجوی شاغل به تحصیل دانشگاه آزاد اسالمی می باشد
ب):خانواده های دارای 3دانشجوی شاغل به تحصیل دانشگاه آزاد اسالمی می باشد
ج) :خانواده های دارای بیش از  3دانشجوی شاغل به تحصیل دانشگاه آزاد اسالمی می باشد

درصد تخفیف بر اساس بخشنامه
-2با توجه به مدارک و مستندات پیوست نامبرده دارای بیماری خاص می باشد.

درصد تخفیف بر اساس بخشنامه
رییس اداره خدمات دانشجویی دانشکده
معاونت محترم دانشجویی
سالم علیکم
با توجه به بررسی مدارک و مسـتندات مأخوذه مرتبط با آئین نامه شماره  10/45604مورخ  ، 94/7/4نامبرده مشمول تخفیف شهریه می باشد .لذا خواهشمند
است پس از طرح در كمیته تخفیف شهریه دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید.
رییس دانشکده

" توجه ! این فرم فقط با امضاي شخص رییس دانشکده معتبر می باشد".
((حوزه معاونت دانشجویی -اداره رفاه ))

ج

گردش كار درخواست تخفيف دانشجويي
دانشجويان ممتاز علمي

دانشجويان ممتاز ورزشي

دانشجويان قاري و حافظ

نفرات برتر مسابقات

دانشجويان عضو باشگاه

قرآن

فرهنگي

پژوهشگران جوان

چند دانشجويي

دانشجوياني كه
استضعاف و نياز مالي
دارند

تاييد رييس دانشكده

ارائه مدارك توسط

ارائه مدارك توسط

ارائه مدارك توسط

ارائه مدارك توسط

ارائه مدارك به امور

ارائه مدارك به

دانشجو به ستاد

دانشجو به ستاد

دانشجو به ستاد

دانشجو به ستاد

دانشجويي دانشكده

دانشكده

كميته تخفيف

كميته تخفيف

كميته تخفيف

كميته تخفيف

ارائه مدارك به رئيس
محترم واحد

معاون دانشجويي
معاون دانشجويي

كميته
تخفيف
كميته تخفيف

كميته تخفيف

كميته تخفيف
امورمالي دانشگاه
امور مالي دانشگاه

امور مالي دانشگاه

امور مالي دانشگاه

امور مالي دانشگاه

امورمالي دانشگاه

امورمالي دانشگاه

امور مالي دانشگاه

اخذ نتيجه از امور مالي دانشكده

((حوزه معاونت دانشجويي -اداره رفاه ))

قابل توجه دانشجويان گرامي
زمان اعمال تخفيف هاي قانوني واجدين شرايط در نيمسال دوم  98-99صرفا از تاريخ
 98/11/26لغايت  98/12/21مي باشد لذا به تمام واجدين شرايط اعالم مي گردد جهت
كسب اطالعات بيشتر و برخورداري از تسهيالت موجود طي تاريخهاي فوق به ادارات خدمات
دانشجويي دانشكده مربوط مراجعه و اقدام نمايند .بديهي است به علت كامپيوتري بودن
سيستم اعمال تخفيف ،امكان اعمال و اعطاي تخفيف پس از تاريخ  98/12/21مقدور نبوده و
مسئوليت مشكالت ايجاد شده براي دانشجويان عزيز بعهده آن عزيزان مي باشد.
حوزه معاونت دانشجويي -اداره رفاه

فرم شماره دو( ماده شانزده )

دانشجوی گرامی:
در صورتيكه استحقاق دريافت تخفيف را داريد با قيد مسئوليت شرعی آن نسبت به تكميل فرم زير اقدام و مدارك الزم را ضميمه نماييد تا مورد
بررسی قرار گيرد.
توجه خیلی مهم!  -1تكميل و تسليم فرم ذيل توسط دانشجو  ،هيچگونه تعهدی برای دانشــگاه به وجود نياورده و دانشــگاه با توجه به سقفهای
تعيين شده و در نظر گرفتن اولويت متقاضيان اقدام به صدور رای در خصوص تقاضای آنان می نمايد.
 -2علیرغم واجد شرایط بودن دانشجو اعمال دو تخفیف در یک نیمسال امکان پذیر نمی باشد.

نام و نام خانوادگي
شماره دانشجويي:
ميزان شهريه ترم قبل:

وضعيت بدهي قبلي:
متوسط درآمد ماهيانه

دانشجوي رشته
متاهل
مجرد
معدل كل
خير
سابقه كميته انضباطي :بلي

وضعيت اقتصادی دانشجو :شغل پدر يا مادر
ريال

مقطع
ورودي
تعداد اعضاي خانواده
مطلقه
در صورت مثبت بودن توضيح دهيد:

نفر

شغل احتمالي دانشجو:

آدرس محل سكونت:

دانشجوي گرامی چنانچه واجد شرایط یک یا چند مورد از موارد زیر هستید مربع مربوط را تیک و همراه اسناد الزم تحویل اداره خدمات دانشجویی دانشکده خود نمایید.
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14

اسناد الزم ( گواهی رسمی به تاریخ اخیر از ارگان یا نهاد مربوط).

تحت پوشش كمیته امداد /سازمان بهزیستی و یا موسسه خیریه
اسناد الزم ( :گواهی فوت و تصویر برابر اصل شناسنامه پدر)
فوت پدر /قیم
اسناد الزم  ( :گواهی رسمی سازمان تامین اجتماعی یا خدمات درمانی)
ازكارافتادگی قیم
اسناد الزم ( :تصویر برابر سند اصل ازدواج و شناسنامه پدر)
ازدواج عضو درجه یك خانواده در زمان اخیر
اسناد الزم ( :گواهی انجمن بیماریهای خاص ،مدارک بیماری و تصویر برابر اصل شناسنامه پدر)
مبتال شدن عضو درجه یك خانواده به بیماری خاص یا صعب العالج ( پرهزینه)
اسناد الزم ( :تصویر برابر اصل شناسنامه والدین)
جدایی والدین
اسناد الزم ( :تصویر برابر اصل حكم اخراج و در مشاغل آزاد استشهاد محلی و تایید مسجد و یا شورای محل)
بیكار شدن قیم
اسناد الزم( :تصویر برابر اصل حكم دادگاه و اسناد حقوقی)
ورشكستگی قیم
اسناد الزم ( :تصویر برابر اصل مدارک و صورتحسابهای بیمارستان و شناسنامه پدر)
بستری شدن عضو درجه یك خانواده در بیمارستان
تاییدیه مسجد محل در خصوص مشكالت ناگهانی و پیش بینی نشده برای دانشجو ( تصادف ،سرقت منزل ،مشكالت حقوقی و )...............
مدارک الزم( :گواهی اشتغال به تحصیل دانشجوهای شاغل به تحصیل)
داشتن بیش از یك دانشجو در دانشگاههای شهریه ای
مدارک الزم ( :ارائه فیش حقوقی و مدارک مبنی بر بازنشستگی)
فرزند بازنشسته ای كه حقوق دریافتی ماهانه آنان كمتر ازهفت میلیون ریال ( 700/000تومان) می باشد
مدارک الزم ( اجاره نامه رسمی از امالک رسمی به تاریخ روز)
استیجاری بودن منزل
سایر موارد حاد كه در باال ذكر نشده به شرح ذیل و مدارک الصاقی:

در مورد فوق اسناد مي بايست حتما رسمي ،مستدل و قانوني باشد .
از موارد مندرج فوق بوده و
برگ مدارك و مستندات پيوست حائز شرايط بندهاي
اينجانب با توجه به
متعهد مي شوم چنانچه هر زمان خالف صحت و داليل و مستندات ارائه شده مشخص گردد ضمن اعاده في الفور وجه تخفيف داده شده
هر گونه تصميم و راي كميته انضباطي را با سلب حق اعتراض از خود پذيرا باشم .
توجه ! دانشجوي گرامي به فرمهايي كه فاقد مدارك و مستندات قانوني و مورد اشاره باشند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
امضای دانشجو
اثر انگشت سبابه دست راست  ،تاريخ
محل انجام بررسي و اعالم نظر كارشناسان كميته تخفيف:

درصد و به

نظر به مستندات ارائه شده ( پيوست) و بررسيهاي بعمل آمده در كميته تخفيف دانشگاه نامبرده فوق مشمول به حروف
 139بدهي قبلي مي گردد.
- 139
تخفيف جهت شهريه نيمسال اول /دوم
عدد
مریم فرهنگ

مدیر کل امور دانشجویی

قابل تو جه :برگه حاضر و مستندات پيوست آن تا هنگام فارغ التحصيلي و تسويه حساب كامل دانشجو مي بايست در پرونده وی بايگاني شود.

*قابل توجه دانشجویان*
نحوه دریافت فرم شماره  1و 2تخفیف شهریه
صفحه سـایت دانشــگاه

بخـش ریاســت و معاونین

حوزه معاونت دانشجویی

اداره رفاه دانشجویی

دریافت فرم تخفیف  1و 2

برابر آيين نامه جديد ،تخفیف شهریه تحصیلی در صورت ارائه مدارک مستدل و اقدام در فرجه زمانی اعالم شده تنها
شامل افراد مندرج زير می گردد لذا دانشجويان واجد شرايط می توانند با ارائه مستندات الزم به ادارات ذکر شده در اين
صفحه مراجعه و اقدام نمايند.
تاریخ اعمال تخفیف در نیمسال دوم  98-99از  98/11/26لغایت  98/12/21می باشد.
* كاركنان دانشگاه آزاد اسالمي همسر و فرزند  ( .اداره رفاه دانشجويي)
* همسر و فرزندان تحت تکفل اعضاي هيات علمي ( .اداره رفاه دانشجويي)
* دانشجويان رتبه هاي اول  ،دوم وسوم كارداني و كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي (اموردانشجويي دانشـــکده
مربوطه).
* نفرات برتر آزمون سراسري دركليه مقاطع ( واجدين شرايط توسط مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي به واحدهاي دانشگاهي
اعالم مي شوند).
* دانشجويان ممتاز ورزشي( منطقه اي ،سراسري و بين المللي) .با تائيديه معاونت دانشجويي سازمان.
* دانشجويان قاري و حافظ قرآن كريم ( سراسري و بين المللي) .با تائيديه معاونت دانشجويي و فرهنگي واحد.
* نفرات برتر مسابقات فرهنگي  ،هنري ( منطقه اي و كشوري) .با تائيديه معاونت دانشجويي و فرهنگي واحد.
* دانشجويان عضو باشگاه پژوهشــــگران جوان ( كه داراي مقالــه ،طرح تحقيقاتي و تأليف و گردآوري كتاب باشـــند و يا در
مسابقات كشوري حايز مقام اول باشند) .با تائيديه باشگاه پژوهشگران
* دانشجويان داراي عناوين علمي ( آسيايي و جهاني) .با تائيديه معاونت پژوهشي واحد
* خانواده هايي كه بيش از يک دانشجو در دانشگاه آزاد اسالمي دارند .با ارائه گواهي اشـتغال به تحصيل عضو دوم و ســــاير
مدارك الزم.
* دانشجوياني كه به دليل مشکالت خاص دچار بحرانهاي مالي شده باشند  ( .اموردانشـــجويي دانشـــکده و كميته تخفيفات
دانشجويي)
* دانشجويان مبتال به بيماريهاي خاص ( با ارائه مدارك مبني بر ابتال دانشجو به بيماريهاي خاص (.اموردانشــــجويي دانشکده
مربوطه)

توجه!
 در هر ترم علیرغم اینکه دانشجو واجد شرایط چند مورد از موارد فوق باشد تنها می تواند از یک تخ فیف برخوردار شود در این خصوص مسؤولیت
هرگونه عواقب بعدي ناشی از عدم توجه دانشجو به عهده وي می باشد.
 الزم به ذکر است که تخفیف شهریه هاي فوق همگی برابر بخشنامه سازمانی دانشگاه و با أخذ مستندات مربوط اعطا شده و صرفاً در محدوده ایام
فوق الذکر قابل اعمال می باشند .و پس از آن به علت کامپیوتري بودن سیستم مربوطه امکان پذیر نمی باشد.
 دانشجویان عزیز می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به ادارات خدمات دانشجویی دانشکده خود مراجعه نمایند.
 گردش کار ارائه درخواست تخفیف شهریه در اطالعیه متمم و همچنین سایت دانشگاه ارائه شده است.

حوزه معاونت دانشجویی – اداره رفاه

موضوع :تخفيف هاي قانوني و مدارك الزم و ضروري

تاريخ مهم
 -زمان شروع و ارائه درخواست ها:

98/11/26

 -زمان خاتمه دريافت درخواست ها :

98/12/21

اعالم نتايج

پس از تاييدکميته تخفيف و ثبت آن در
سايت مالی دانشجو قابل مشاهده می باشد.

تذکر مهم:
-1

پس از تاريخ  98/12/21به هيچ عنوان درخواست های تخفيف مورد پذيرش و اقدام قرار
نخواهد گرفت.

-2

برابر بخشنامه در صورت تكميل سقف و حد نصاب اعطای تخفيف ها (  %75کل شهريه واصله)
از پذيرش و اعطای تخفيف ها به درخواست های بعدی معذور می باشيم.

-3

در صورتيكه دانشجويان واجد شرايط پس از ارائه مدارك و تاييد تخصيص تخفيف در موعد
زمانی مقرر ( لغايت  ) 98/12/21به دانشكده ها جهت اعمال تخفيف ها مراجعه ننمايند
هيچگونه مساعدتی امكان پذير نمی باشد.

-4

کليه دانشجويان بهره مند از تخفيف بايد مدارك حاکی از عدم تمكن کافی مالی را ضميمه
درخواست خود نمايند.

-5

جهت دريافت تخفيف دو دانشجويی (همراه داشتن شناسنامه دانشجويان و ارائه ساير مدارك
الزامی است).

*حوزه معاونت دانشجويی -اداره رفاه *
*

فرم درخواست تخفیف مشکالت مالی
رياست محترم دانشكده
سالم عليكم

دانشجوي رشته
احتراما اينجانب
به مشكالت مالي به شرح ذيل و مدارک ارائه شده الزم تقاضاي تخفيف دارم.

ورودي

با توجه

امضا

*حوزه معاونت دانشجويی -اداره رفاه *

