
 

         با توجه به مفاد مصوبه جلسه هیأت امنای دانشگاه در مورد میزان وچگونگی دریافت شهریه از دانشجویان شهریهپرداز دانشگاه، موضوع در جلسه هیات امنای دانشگاه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ مطرح شد و شاخص 

های اعمال تخفیف در پرداخت شهریه به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.

جانباز۲۵ درصد تا ۵۰ درصد و آزاده و فرزندان آنان؛ تا ۳۰ %– فرزند شهید و جانباز ۵۰ درصد به باال تا ۴۰ % 
جانباز کمتر از ۲۵% و فرزندان آنان: تا %۲۰  

خواهریا برادر  شهید: تا %۱۵   الف. ایثارگران

(دختر) تا ۲۰%  (در صورت دانشجو بودن همسر تا ۳۰ %)               (پسر ): تا ۴۰ %   ب.  متأهلین

 :ج. فرزند  به ازای هرفرزند در زمان ثبت نام ومطابق مندرجات شناسنامه : تا ۱۵% تخفیف حداکثر تا سقف ۴۰ % 

  د. بیماری صعب العالج والدین دانشجو
براساس تشخیص کمیسیون پزشکی

تا ۴۰ % 

د. بیماری مؤثر دانشجو  (غیرصعب العالج - براساس تشخیص 
 (کمیسیون پزشکی

بیماری موثر دانشجو(صعبالعالج - براساس تشخیص 
 (کمیسیون پزشکی

تا %۱۵ 

تا ۴۰ % 

ه. فوت سرپرست دانشجو  قبل از قبولی تا ۲۰%              بعد از قبولی تا ۴۰ %

و . چاپ مقاله در مجله های علمی در هر نیمسال ( به شرط 
اینکه نویسنده اول یا نویسنده مسئول باشد)

(صفحه اول مقاله حاوی عنوان مجله و مشخصات نویسندگان)

نمایه دسته اول  و دوم (ISI/pubmed) : تا ۴۰ %  

نمایه دسته سوم تا پنجم   :  تا %۲۰  

 موارد ستاره دار (الف تا ه) ؛ از جمله مواردی است که در تمام نیمسالهای تحصیل قابل تکرار و قابل بهره مندی از درصد تخفیف مشخص طبق رای کمیته تخفیف می باشد. 

رتبه اول تا ۴۰ % - رتبه دوم تا ۳۰% - رتبه سوم تا ۲۰ % ح.حائز رتبه کشور  جشنواره های ملی فرهنگی

شیوهنامه تخفیف شهریه دانشجویان شهریهپرداز ایرانی و غیرایرانی دانشگاه علوم پزشکی قم



حافظ کل قرآن کریم    تا ۴۰ %

حافظ حد اقل ۱۵ جزء قرآن کریم:  تا ۳۰ %  

   حافظ حد اقل ۵ جزء قرآن کریم  :  تا %۲۰

ط. حافظ قرآن کریم

کسب مقام اول کشوری تا ۴۰ % - کسب مقام دوم کشوری تا ۳۰ % - کسب مقام سوم کشوری تا ۲۰ %               ی. فعالیت ورزشی با ارائه گواهی معتبر از مدیریت 
تربیت بدنی دانشگاه

معدل ۱۷ تا ۱۷/۹۹:          تا %۱۰        
معدل ۱۸ تا ۱۸/۴۹:          تا %۲۰

معدل ۱۸/۵ تا ۱۸/۹۹:       تا %۳۰  
معدل ۱۹ و باالتر:             تا %۴۰   

در مورد دانشجویان مرحله سوم پزشکی، معیار، معدل کل دوره کارآموزی میباشد.     

دانشجویان المپیادی  راه یافته  به مرحله گروهی کشوری :     تا %۲۵  

کسب مدال های طال، نقره و برنز در المپیاد علمی کشوری:   تا %۴۰

دانشجوی نمونه کشوری:  تا ۴۰ %        

ک – معدل کل وفعالیت علمی

تا ۴۰ %

دانشجوی تحت پوشش سازمان بهزیستی یا کمیته امداد باکد 
خانوار 

دانشجویانی که بنا به تشخیص کمیته تخفیف دارای مشکالت 
خاصی می باشند.

ل- سایر موارد

کلیه اعضای هیات علمی وکارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی شاغل و بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی قم و فرزندان تا ۴۰ % تخفیف شهریه برخوردار میباشند.
الزم به ذکر است درخواست تخفیف شهریه بایستی طبق فرم پیوست برای هر نیمسال توسط دانشجوتکمیل و مدارک و مستندات مربوطه پیوست گردد و جهت طرح در کمیته 

تخفیف به اداره خدمات آموزشی دانشگاه تحویل گردد.
یک دانشجو نمی تواند همزمان از دو مورد یا بیشتر از موارد تخفیف استفاده نماید و سقف تخفیفات ۴۰ % می باشد. 


