مؤسسو آمٌزش عالی خراسان
گسیذه آیین نامو تخفیف شيریو دانشجٌیان
مصٌب ىیأت ىای محترم مؤسس ً امناء

در راطتای طیاطت ُای هصْب ّ در جِتت اتتت ی ارسع ُتای نزٌُوتح ّ توازتت اس داًؼت ْزاى
هظتعذ ّ تلطیف نضای نزٌُوح تاکن تز هؤطظَ ّ تؼْزك ُز چَ تیؼتز داًؼ ْزاى طاتح ،آزیي
ًاهَ تخفیف ػِززَ داًؼ ْزاى در ُیأت ُای هحتزم هؤطض ّ اهٌاء هؤطظتَ تتَ تصتْزة رطتیذٍ
اطت ّ تز اطاص آى  ،تخفیف ُای ّزژٍ تزای داًؼ ْزاى هحتزم در ػِززَ ُای درزانتح هٌظْر هح
گزدد.
 -1تَ کلیَ داًؼ ْزاًح کَ تا هعذل کل  11تَ تاال در طال طْم دتیزطتتاى در هؤطظتَ لثتْل هتح
ػًْذ ،در اّلیي ًیوظال تحصیلح هعادل  %111ػِززَ ثاتت  ،تخفیف هٌظْر هح گزدد.
 -2تَ کلیَ داًؼ ْزاى کارػٌاطح ًاپیْطتَ کَ هعذل کل همطع کارداًح آًاى  ّ 11تاالتز تاػذ ّ ًیش
کلیَ داًؼ ْزاى کارػٌاطح ارػذ کَ هعذل کل همطع کارػٌاطح آًاى  ّ 11تاالتز تاػذ ًیش تخفیف
ػِززَ هعادل  %51ػِززَ ثاتت اّلیي ًیوظال تحصیلح  ،تعلك هح گیزد.
تثصزٍ :داًؼ ْزاى ّرّدی کارػٌاطح ارػذ در صْرتیکَ هماطع کارداًح ّ کارػٌاطتح ًاپیْطتتَ را
گذراًذٍ تاػٌذ ،تازظتح دارای هیاًویي هعذل  11در دّ همطع تحصیلح هذکْر تاػٌذ.
 -3تَ کلیَ تظتی یاى نعتال تتا هعزنتح هٌتاطك هماّهتت تظتی ، ،هعتادل  %21ػتِززَ ثاتتت در ُتز
ًیوظال تحصیلح  ،تخفیف در ًظز گزنتَ هیؼْد.
تثصزٍ :ارائَ هعزنح ًاهَ هعتثز تزای ُز طال تحصیلح ،الشاهح ّ هؼزّط تَ اخذ تذالل هعذل  14در
ُز ًیوظال تحصیلح اطت.
 -4تَ داًؼ ْزاى هوتاس ُز رػتَ تحصیلح در زک طال ( دًّیوظال تحصیلح ) تَ تزتیة سزز تخفیف
ػِززَ ثاتت تزای زک ًیوظال تحصیلح تعذی تعلك هح گیزد:
الفً :فزات اّل  ،هعادل  % 51ػتِززَ ثاتتت هؼتزّط تتَ دارا تتْدى تتذالل هعتذل کتل  11در همطتع
کارداًح  11/5 ،در همطع کارػٌاطح ّ  11در همطع کارػٌاطح ارػذ
بً :فزات دّم ،هعادل  %31ػِززَ ثاتت هؼزّط تتَ دارا تتْدى تتْدى تتذالل هعتذل  11/5در همطتع
کارداًح  11 ،در همطع کارػٌاطح ّ  16/5در همطع کارػٌاطح ارػذ
تثصزٍ :در صْرتیکَ تعذاد داًؼ ْزاى ّرّدی ُز همطع کوتز اس ً 35فز در ُز رػتَ تاػذ ،رػتَ ُای
هؼتتاتَ تتتا تصتتوین هعاًّتتت آهْسػتتح تتتا زکتتذزوز ادهتتام هتتح گزدًتتذ تتتَ ًحتتْی کتتَ تتتذالل همازظتتَ
( ت ش کارػٌاطح ارػذ )
داًؼ ْزاى درتذّد ً 51فز تاػذ.
 -5تزای داًؼ ْزاًح کَ در جؼٌْارٍ ُای اطتاًح ّ طزاطتزی رتثتَ کظتة هتح ًوازٌتذ ،تتز طثتك
همزرات ّ ضْاتظ ات هح ّسارت تلْم ،تحمیمات ّ نٌاّری تخفیف ػِززَ در ًظز گزنتَ هیؼْد.
 -6تَ داًؼ ْزاى تحت پْػغ کویتَ اهذاد اهام خویٌح (رٍ) ّ طاسهاى تِشزظتح ّ تا هعزنح کتثح
هعادل  % 35ػِززَ ثاتت در ُزًیوظال تحصیلح تخفیف اتوال هیوزدد .ازي هثلغ تت ٍّ تتز هثتال ح
کَ اتیاًا" دطتواُِای نْق تزای داًؼ ْزاى تحت پْػغ هٌظْر ّ تَ تظاب هؤطظتَ ّارزتش هتح
ًوازٌذ ،خْاُذ تْد ( .کظة تذالل هعذل  14تزای اطتفادٍ اس ازي تخفیف ،الشاهح اطت ).
 -1تَ داًؼ ْزاى ػاهل تَ تحصیل ُوشهاى اس زک خاًْادٍ ( دّ ًفتز ّ تیؼتتز ) در هؤطظتَ ،هعتادل
 %21ػِززَ ثاتت در ُز ًیوظال تحصیلح تخفیف اتوال هح گزدد.

 -1تخفیف ػِززَ هصْب تزای هذت تحصیل هؼخص ػذٍ سزز  ،لاتل اجزا اطت:
رػتَ ُای کارداًح  ،کارػٌاطح ًاپیْطتتَ ّ کارػٌاطتح ارػتذ ،تتذاکاز تتا ً 4یوظتال تحصتیلح
اتتذای تحصیل ّ رػتَ ُای همطع کارػٌاطح تا ً 1یوظال آهاس تحصیل
 -1تخفیف ػِززَ ُای هذکْر ،ػاهل ُشزٌَ ُای اًتمال  ،اًصتزا ،،هیِوتاى ّ تتزم ُتای تاتظتتاًح
ًوح گزدد.

