اطلاعیه تخفیف شهریه دانشجویی نیمسال دوم 0911-0011

دانشجویان گرامی مهلت ارسال درخواست به همراه مدارک مربوطه جهت نیمسال دوم 0911-0011از
تاریخ  0011/10/01لغایت  0011/10/01می باشد .
با توجه به زمان بندی تخفیف شهریه  ،دانشجو موظف است در موعد مقرر نسبت به دریافت فرم تخفیف از اینجا اقدام
و پس از تکمیل به همراه مدارک و مستندات ذیل به آدرس ایمیل  mzm101990@gmail .comارسال
نمایند
**افراد واجد شرایط برای اخذ تخفیف عبارتند از:

 -0خانواده هایی که همزمان بیش از یک دانشجوی شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد دارند.
 -0خانواده کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی  ،همسر و فرزندان تحت تکفل آنان
 -9نفرت برتر مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم و مسابقات فرهنگی – هنری
 -0دانشجویان ممتاز علمی (نفرات اول تاسوم هر رشته ) در هر نیمسال تحصیلی و نفرات برتر آزمون سراسری
 -1دانشجویانی که در دوره تحصیل به کسب مدال ورزشی نائل می شوند.
 -6داشجویان عضو فعال باشگاه پژوهشگران جوان و دانشجویان دارای عناوین علمی
 -7بیماری های خاص
 -1دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی
 -1دانشجویانی که در طول ترم جاری ازدواج نمایند (تخفیف فقط شامل نیمسالی می شود که در آن ازدواج کرده اند)
مدارک لازم جهت اخذ تخفیف شهریه دو دانشجویی یا چند دانشجویی:

 -0تصویر تمام صفحات شناسنامه طرفین مشمول تخفیف
 -0گواهی اشتغال به تحصیل بستگان در دانشگاه آزاد اسلامی
 -9تصویر سند ازدواج در مورد همسر دانشجو

تبصره( :مهم)
 -0دانشجویانی که در ترم گذشته مشروط شده اند ودانشجویان میهمان مشمول تخفیف نمی شوند.
 -0اگر دانشجویان حائز شرایط چند بند از تخفیفات زیر باشند تنها یکی از آنها (بالاترین)ملاک تخفیف خواهد بود
 - 9مهلت تحویل مدارک جهت تخفیف شهریه از تاریخ اعلام سی روز می باشد و قابل تمدید نیست.
 -0حداکثر میزان اعطای تخفیف درطول تحصیل برای دوره های کاردانی(پیوسته  ،ناپیوسته )کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی
ارشد  0نیمسال و کارشناسی پیوسته  1نیمسال می باشد
 -1دانشجو در ترم جاری دارای انتخاب واحد باشد
 -6دانشجویانی که کل شهریه آنها توسط نهاد و ارگانها پرداخت می گردد مشمول تخفیف نمی شوند .

 لازم به ذکر است به درخواست هایی که بعد از زمان مقرر ارائه گردد ترتیب اثر دادهنخواهد شد .

