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رؤسای محترم مراکز آموزش علمی کاربردی واحد تهران شرق

موضوع: تغییر شرایط پرداخت کمک شهریه تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر توسط بنیاد 

شهید و امور ایثارگران

سالم علیکم؛
احتراماً، با عنایت به تصویبنامه شماره ۳۹۰۰۵/ت ۵۷۱۸۶/ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ هیات محترم 
وزیران، تغییر شرایط پرداخت کمک شهریه تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر توسط بنیاد 

شهید و امور ایثارگران به شرح زیر اعالم میگردد:

الف- دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی قبل از مهرماه ۱۴۰۲-۱۴۰۱ با شرایط سنی زیر ۶۰ سال
(تا پایان نیمسال سوم تحصیلی(تابستان) ۱۴۰۰-۱۴۰۱)

۱-پرداخت صد در صد (%۱۰۰) کمک شهریه تمامی نیمسالهای تحصیلی به شرط انطباق با قوانین و تایید 

بنیاد شهید.

چنانچه دانشجویان فوقالذکر برای ادامه تحصیل در نیمسال تحصیلی مهرماه ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و به  -۲

بعد انتخاب واحد نمایند با توجه به وضعیت پیشرفت علمی و معدل دانشجو برای کلیه مقاطع 

تحصیلی به شرح جدول ذیل پرداخت کمک شهریه از طریق بنیاد شهید انجام خواهد شد.

۱۲ -۱۴/۹۹ ۱۵ – ۱۶/۹۹ ۱۷ به باال معدل
%۵۰ %۷۵ %۱۰۰ درصد معافیت شهریه

ب-دانشجویان شاهد و ایثارگر ورودی مهرماه ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و به بعد با شرایط سنی زیر ۶۰ سال پرداخت 
کمک شهریه فقط به دانشجویان گروه صنعت ( به جزء دورههای پروازی PPL  ، CPL ، IR ) و گروه 

فرهنگ و هنر رشتههای گردشگری و هتل داری به شرح ذیل تعلق میگیرد :
۱-پرداخت صد در صد (%۱۰۰) کمک شهریه دانشجویان برای نیمسال اول مقطع کاردانی
۲-پرداخت صد در صد (%۱۰۰) کمک شهریه دانشجویان برای نیمسال اول و دوم مقطع کارشناسی

۳-نیمسالهای تحصیلی بعدی کلیه مقاطع با توجه به وضعیت پیشرفت علمی و معدل دانشجو به شرح 
جدول ذیل :

۱۲ -۱۴/۹۹  ۱۵ – ۱۶/۹۹ ۱۷ به باال معدل
%۵۰ %۷۵ %۱۰۰ درصد معافیت شهریه
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تبصره۱- تعداد نیمسالهای پرداخت شهریه متناسب با آییننامههای آموزشی در مقاطع کاردانی و 
کارشناسی ناپیوسته چهار نیمسال تحصیلی و دو نیمسال تابستان میباشد.

تبصره۲- استفاده از تسهیالت موضوع این بخشنامه برای جانبازان باالی پنجاه درصد(%۵۰) بدون 
محدودیت سنی بوده و سایر جامعه هدف ایثارگری بازنشسته مراکز دولتی و غیردولتی و یا دارای سن 
(۶۰) سال و باالتر مشمول حداکثر پنجاه درصد(%۵۰) کمک شهریه با توجه به معدل و اولویتبندی 

جدول ذیل پرداخت خواهد شد.

۱۲ -۱۴/۹۹  ۱۵ – ۱۶/۹۹ ۱۷ به باال معدل
%۳۰ %۴۰ درصد معافیت شهریه%۵۰

بدیهی است پرداخت کمک شهریه و تسهیالت آموزشی به دانشجویان جامعه هدف منوط به تغییر 
وضعیت عادی به شاهد از طریق وب سرویس مشترک بنیاد شهید و دانشگاه و دسترسی مراکز علمی 

کاربردی در سامانه هم آوا میباشد.
خواهشمند است تا پیادهسازی این قوانین در سامانه آموزشی دانشگاه(هم آوا) با توجه به مفاد این 

بخشنامه نسبت به دریافت شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر اقدام نمایند.


