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تحصیلی دانشجوی انمه اجرایی کمکاصالحات آیین
 1400يان رد سال ظان و اقرحاف  ی هبهزینه 

 شورای توسعه فرهنگ قرآنی  6/8/1396مورخ  37مصوبه جلسه  4موضوع ماده 

 مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی  17/5/1400مورخ  116مصوب جلسه 

 

 
 

ریهاو نامه اجرایی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی بهه ااظاهاو ق  اآیین 4در اجرای ماده 

 مبنهی بهر قااهیاری اخریهار ،شهورای توعه ه ظرهنهر  رآنهی 6/8/1396مهور   37مصوب جلسهه 

 1400جههت اجهرا در عها   ، اصالاات زیهرشورا شورتیرقزرعانی عاالنه این مصوبه به مجمع مبه

 تصویب شد:

ه دق  مادنامه ایف شده ق در عه ردیف اق  جبه دق بخش ثابت ق مرغیر از آیینشهریه تفکیک  .1

 رغیرمت ق ثابکل شهریه  %50ق ردیف پنج به میزاو  %70به میزاو  4ردیف  %100یک به میزاو 

 شود.پرداخت می

کل ق  ی افظمسابقات کشور عالی ق ممرازدارندااو رتبه »عبارت  ،یکجدق  ماده  3در ردیف  .2

ا عوم تبه اق  تریا  عالی ق ممرازدارندااو رتبه »به صورت « عازماو اق اف ق امور خیریه  رائت  رآو

 ود.شتکمیل می« عازماو اق اف ق امور خیریه  رآو تحقیقی افظ کل ق  رائت مسابقات کشور

ماهنگی الی هعوم مسابقات بین المللی  رائت ترتیل مورد تأیید عراد ع اق  تادارندااو رتبه » .3

مسابقات م رتبه اق  تا عودارندااو » ق جدق  ماده یک 3ردیف به مشموالو « مسابقات  رآو کشور

ظزقده ماده یک ا 4به مشموالو ردیف « عازماو اق اف ق امور خیریه  رآو رتیلتی  رائت کشور

 شوند.برخوردار می بوطهمر د ق از مزایاینشومی

 رائت  نفرات اق  تا عوم مسابقات اعرانی افظ کل ق»عبارت ، جدق  ماده یک پنجمدر ردیف  .4

ی ت اعرانمسابقا نفرات اق  تا عوم»به مناور رظع ابهام به صورت «  رآو عازماو اق اف ق امور خیریه

 شود.یتکمیل م«  رآو عازماو اق اف ق امور خیریه تحقیق افظ کل ق  رائت

ام ظع ابهرهای ایشره ق به مناور ها در عا با توجه به عدم اخرصاص تخفیف از عوی دانشگاه .5

 شود.ماده یک ایف می 3برای مرقاضیاو جدید، بند 

ده یک بند پنج ماجمله اق  یابد ق میاظزایش  1399درصد نسبت به عا   20عقف کمک هزینه  .6

در  1401-1400تحصیلی کمک هزینه شهریه در عا  پرداخت عقف »شود: به این صورت اصالح می

ارشناعی ق میلیوو ریا  ق در مقطع ک 40ارشد میلیوو ریا ، در مقطع کارشناعی 153مقطع دکرری 

 «شود.میلیوو ریا  ت یین می 30کاردانی 

 دش/5599/99 

 29/4/1399 

 دارد 

  

  

  



 

www.sccr.ir 

اده یک به م 10بند یابد ق میاظزایش  1399درصد نسبت به عا   20 های رقزانهدقره کمک هزینه .7

ا پنج تهای یک نیمسا  به مشموالو ردیف در هر یلیهزینه تحصکمک»شود: صورت اصالح می این

 از راعرباأمین تکنند، مشرقط به های دقلری تحصیل میدانشگاههای رقزانه دقرهجدق  بند یک که در 

در  با  نحصراً میلیوو ریا  م 7ق  10، 12، 14، 17عازماو برنامه ق بودجه کشور، به ترتیب اداکثر 

  .«شوداواهی اشرغا  به تحصیل پرداخت می

شود: ماده یک به این صورت اصالح می 4شرط م د  از شرقط پرداخت ایف ق بند  .8

 نامه آموزشیچنانچه ضوابط مندرج در آیینشود ق هزینه در ابردای هر نیمسا  پرداخت میکمک»

 ا کسربکمک هزینه جو مشرقط شود، دانشگاه در مقاطع تحصیلی توعط دانشجو ااراز نشود ق دانش

تی که به شود ق در صورتر از م د  نصاب مشرقطی پرداخت مینمره پایین % به ازای هر یک 20

ق  2ه ماد 3بند همچنین «. های ب دی کسر خواهد شداساب دانشجو قاریز شده باشد از نیمسا 

 .«شودایف میماده یک  4جمله آخر بند 

داخت اعربارات موضوع این ظ الیت برای پر»شود: صورت اصالح میبه این  2بند یک ماده  .9

ای هعا  شهریه ثابت ق مرغیر ااظااو ق  اریاو قاجد شرایط برای تحصیل در نیمسا  اق  ق دقم

ها ق مؤعسات آموزش عالی داخل کشور هزینه دانشگاه 1401-1400ق  1400-1399تحصیلی 

 .«عنوات ممنوع اعت شود ق صرف آو برای شهریه م و ه عایرمی

 شود.نامه ایف میاز آیین 2ماده  7بند  .10

ز از به اعرفاده اهر ظرد در هر مقطع تحصیلی ظقط یک بار مج»شود: میاظزقده  2ماده این بند به  .11

 «.هزینه تحصیلی خواهد بودکمک
 


