
        1140-2140سال تحصیلی  اولنیمسال  تخفیفات دانشجویی ستمدارک الزم جهت درخوا

(1401 آذر 15 الی آبان  15)  

 8514143131کد پستی  -، کمیته تخفیفات دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد . معاونت دانشجویی و فرهنگی  –نجف آباد :آدرس 

 031-42292899 و  42292329و  42292297و  42292330و  42292369: تلفن

 توضیحات مدارک الزم عنوان تخفیف

 ازدواج حین تحصیل

 رائه اصل و تصوير از صفحات اول و ازدواج شناسنامه زوجينا-1

 (5الي  2رائه اصل و تصوير سند ازدواج )صفحات ا -2

 ئه فرم درخواستتکميل و ارا -3

 

تخفيف براي دانشجويان مقاطع كارداني و  100%

% تخفيف براي دانشجويان مقاطع 50و كارشناسي

 در ترمي كهارشد و دكتري حرفه اي و تخصصي 

 .منظور مي گردد ازدواج نموده اند

 تعلق نمي گيرد 97به ازدواجهاي قبل از مهر 

 چندتخفیف 

 دانشجویی

معتبر مربوط به ترم جاري براي  ليبه تحص اشتغال يگواهاصل  -1

 يمآنها واحد نجف آباد ن ليكه محل تحص (عضو خانوادهي)انيدانشجو

 سمتقيه دييتااخذ فرم و  لي: تکمدانشجوي واحد نجف آباد و يا  باشد

 ييامور دانشجو و ارائه بهآموزش 

 انيدانشجوهاي صفحه اول و صفحه ازدواج شناسنامه  ياصل وكپ -2

 تکميل و ارائه فرم درخواست -3

عدم سابقه  وعدم مشروطي در نيمسال قبل -

 كميته انضباطي.

 ميهماني دانشجو در نيمسال جاري عدم-

ست تحت تکفل يک كليه دانشجويان مي باي-

 (دازدواج نکرده باشن خانواده باشند. )متقاضيان

دانشجويان مقطع دكتراي حرفه اي و تخصصي -

 دانشجوي همزمان الزم است.3اشتغال به تحصيل 

 ءتخفیف خانواده اعضا

 ت علمی وكاركنانأهی

دانشگاه  سایر واحدهاي

 آزاد

 در دانشگاه آزاد اسالمي گواهي مربوطه از محل كار  اصل -1

 دانشجو صفحه اول و صفحه ازدواج شناسنامه يوكپ اصل -2

 تکميل و ارائه فرم درخواست -3

 

 

 شرايط در فرم ذكر شده است

 كاركنان واحد، به كارگزيني مراجعه نمايند

تخفیف دانشجویان 

 ممتاز ورزشی

بقات منطقه اي وسراسري دانشگاه آزاد،مسارتبه هاي برتر مسابقات ورزشي 

 كشوري و بين المللي

 مراجعه به اداره تربيت بدني دانشگاه واقع در

 ورزشگاه پورياي ولي

بیماري هاي خاص 

 دانشجویان

 ارائه مدارک و مستندات بيماري خاص -1

ر دييديه پزشک معتمد دانشگاه در خصوص بيماري خاص دانشجو واقع أت -2

 (باشد. ز شرايط اين ماده نميئ)بيماري خانواده حادانشکده پزشکي 

 تکميل و ارائه فرم درخواست -3

جهت تاييد پزشک، همراه با حضور دانشجو

-مستندات الزامي است . تلفن پزشک دانشگاه:

جهت  031 – 42292203- 42292312

 هماهنگي براي حضور در دانشگاه

 انیدانشجوتخفیف 

 بی بضاعت

 (16)ماده

 فرم درخواستتکميل و ارائه 

ت تح يگواه)است  يالزامبي بضاعت  انيدانشجو طيستندات الزم براي احراز شرام

ي گواهي فوت سرپرست،فيش مستمر،بدون سرپرستها،  هيريخ ايامداد  تهيپوشش كم

 ،الق ،اصل و كپي صفحات اول و ازدواج شناسنامه دانشجو و والدين،گواهي كفالت،ط

 (و...مدارک كم درآمدي مدارک هزينه هاي بيماريهاي خاص اعضاء خانواده، 

 دكتري تخصصی: دانشجويان مقطع تبصره

 مشمول تخفيف اين ماده نمي باشند.

 گاندیبرگزتخفیف )

 -وهنري یفرهنگ

 انیحافظان و قار

 (میقرآن كر

 يگواه ستيبا يو هنري م يفرهنگ دگانيبرگزيا  ميقرآن كر انيحافظان و قار

 نيب اي وريكش اي ياز مسابقات سراسري دانشگاه آزاد اسالم (رتبه اول تا سوم)معتبر

سيده ر زمانساتأييد مديريت فرهنگي  به و داشته باشند يفرهنگ اي ميقرآن كر يالملل

 باشد.

 واحدامور فرهنگي  كارشناس ارائه مدارک به

 (42292018)تلفن 


