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قاريان  هزينه  تحصيلي دانشجويي  به حافظان و نامه اجرايي پرداخت کمکآيين
  ١٣٩٥قرآن در سال 

  کشور کل ١٣٩٥قانون بودجه سال ١٠٩٥٠٠ـ ١از رديف ١٨٠٣٠٠٨٠٠٠موضوع فعاليت ذيل برنامه
  شوراي توسعه فرهنگ قرآني  ٨/٨/١٣٩٥مورخ   ٣٣مصوب جلسه 

 ي و به منظور اجراي صحيحعه فرهنگ قرآنمنشور توسچهار ماده  پنجبند  در اجراي
کل  ١٣٩٥قانون بودجه سال  ١٠٩٥٠٠ـ١ از رديف ١٨٠٣٠٠٨٠٠٠ فعاليت ذيل برنامه

، شوراي توسعه حافظان و قاريان قرآن ليتحصدانشجويي  هيارائه شهرکشور، با عنوان 
مشموالن و نحوه پرداخت کمک هزينه  ٨/٨/١٣٩٥مورخ  ٣٣فرهنگ قرآني در جلسه 

  :ه دانشجويان را به شرح ذيل تعيين کردشهري
  مشموالن و ميزان پرداخت کمک هزينه شهريه ـ١ماده
نيمسال  در هر حافظان و قاريان قرآن ليتحصثابت و متغير کمک هزينه شهريه . ١

ريزي کشور، سازمان مديريت و برنامهيافته در حدود اعتبارات تخصيص به مشموالن زير،
    شود:ندرج در هر رديف پرداخت ميحداکثر به ميزان درصد م

شهريه   مشموالن  رديف
  ثابت

شهريه 
  متغير

 قـرآن ، استاد تعليم قرائـت  حفظ قرآناستاد  کيدرجه  يدارندگان مدرک تخصص ١
  % ١٠٠  % ١٠٠    قرآنو استاد قرائت 

٢ 
ممتـاز، قـاري ممتـاز و مـدرس قرائـت       فظادرجه دو ح يدارندگان مدرک تخصص

المللي حفـظ کـل و قرائـت قـرآن     نياول تا سوم مسابقات بدارندگان رتبه و  قرآن
  مورد تأييد ستاد عالي هماهنگي مسابقات قرآن کشور

٩٠  % ١٠٠ %  

٣ 
، قـاري برگزيـده و معلـم    قـرآن کـل  فظ احـ سـه  درجه  يدارندگان مدرک تخصص

ي حفـظ کـل و قرائـت    مسابقات کشـور  عالي و ممتازدارندگان رتبه و  قرآن قرائت
  اف و امور خيريه  قرآن سازمان اوق

٨٠  % ١٠٠ %  

 داخلـي  از اعـم  مردمي نهادهاي و عمومي و دولتي هايدستگاه قرآن قرائت و حفظ مؤيد هايگواهي ساير٭ 
  .اعتبار است فاقد خصوص، اين در خارجي، و

ـ  يفرهنـگ و ارشـاد اسـالم    ريـ مشـترک وز  يبا امضا ميحفظ قرآن کر يمدرک تخصص٭  سـازمان   سيو رئ
از سـوي  انقـالب فرهنگـي    يشـوراي عـال   ٨/٩/١٣٨٤مـورخ   ٥٧٣مصوبه جلسـه   بر اساس ياسالم غاتيتبل

 شود.شوراي ارزيابي حافظان قرآن اعطا مي
رئـيس  و  يفرهنـگ و ارشـاد اسـالم    ريـ مشـترک وز  يبا امضـا قرائت و تدريس قرآن تخصصي  نامهگواهي٭ 

شوراي توسعه فرهنـگ قرآنـي    ٧/١٢/١٣٨٩نهم مورخ مصوبه جلسه  بر اساس شوراي عالي قرآن صدا و سيما
  شود.از سوي شوراي ارزيابي قاريان و مدرسان قرائت قرآن اعطا مي

نامـه بـه منزلـه    ذکر دارندگان مدارک تخصصي حفظ و قرائت در کنار دارندگان رتبه مسابقات در اين آيين ٭
  برابري اين مدارج با يکديگر نيست.

شدگان سازمان اوقاف و ظفند به معرفيها و مؤسسات آموزش عالي مو. دانشگاه٢
درصد تخفيف در شهريه ثابت و  ١٥و  ٢٠، ٢٥هاي جدول، امور خيريه، به ترتيب رديف

 متغير ارائه دهند و مبلغ نهايي شهريه را به سازمان اوقاف و امور خيريه اعالم کنند. 
نيمسال  در ١٦. شرط پرداخت کمک هزينه شهريه در هر نيمسال احراز حداقل معدل ٣

صدم نمره معدل گذشته (به استثناي نيمسال اول تحصيل دانشجو) است و به ازاي هر يک
 دهم درصد به سقف درصد پرداخت کمک هزينه شهريه متغير افزوده خواهد شد.باالتر، يک
. سقف پرداخت کمک هزينه شهريه به مشموالن، به ازاي هر نيمسال، در مقطع ٤

ميليون ريال و در مقطع  ٢٠ارشد  مقطع کارشناسي ميليون ريال، در ٨٠دکتري 
 ميليون ريال خواهد بود.  ١٥کارشناسي و کارداني 

 از مزاياي تحصيل رايگان ١٣٩٤ـ  ١٣٩٥. حافظان و قارياني که در سال تحصيلي  ٥
شوراي توسعه  ٤/٨/١٣٩٢مورخ  ٢٠حافظان کل و قاريان ممتاز کشوري (مصوب جلسه 

نامه مستثني بوده و تا پايان اند، از احراز شرايط جديد اين آيينکرده فرهنگ قرآني) استفاده
 شوند.نامه قبلي، مشمول مزاياي تحصيل رايگان ميدوران تحصيلي همان مقطع، طبق آيين

 و» قرآنو قاري  چهار حافظ بيست جزءدرجه  يدارندگان مدرک تخصص«.  ٦
و نفرات اول تا سوم مسابقات  نقرآ ده جزء فظاحپنج درجه  يدارندگان مدرک تخصص«

، مشروط به تأمين اعتبار از سوي »استاني حفظ کل و قرائت قرآن سازمان اوقاف و امور خيريه
هاي چهار و پنج) ريزي کشور، به جدول بند يک (به عنوان رديفسازمان مديريت و برنامه
درصد پرداخت  ١٠و  ٢٠ها و درصد تخفيف از سوي دانشگاه ٥و  ١٠اضافه شده و به ترتيب از 

 شوند.مند ميکمک هزينه شهريه ثابت و متغير از سوي سازمان اوقاف و امور خيريه بهره
محور براي يک با توجه به لزوم اجراي پروژه براي تحصيل در دوره دکتراي پژوهش. ٧

 نامه خارج است.سازمان يا نهاد، پرداخت کمک هزينه شهريه به ايشان از موضوع اين آيين
توانند، به طور همزمان در يک نيمسال تحصيلي، از نامه نميمشموالن اين آيين.  ٨

تحت پوشش سازمان بهزيستي مشموالن  ايثارگران،مزاياي پرداخت شهريه دانشجويي به 
  شوند. تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) برخوردارمشموالن  يا کشور
نامه شامل دانشجويان تبديل از خارج به داخل در صورت انتقال  مفاد اين آيين. ٩

 .شود دانشگاه دولتي نمي به
 

  ضوابط پرداخت کمک هزينه شهريه ـ٢ماده
اعتبارات موضوع اين فعاليت صرفاً براي پرداخت شهريه ثابت و متغير حافظان و . ١

 ١٣٩٥ـ  ١٣٩٦م سال تحصيلي قاريان واجد شرايط براي تحصيل در نيمسال اول و دو
شود و صرف آن براي شهريه ها و مؤسسات آموزش عالي داخل کشور هزينه   ميدانشگاه

 معوقه ساير سنوات ممنوع است.
تواند کمک هزينه شهريه تحصيلي دانشجويان را از سازمان اوقاف و امور خيريه مي. ٢

هاي آزاد يا سازمان مرکزي دانشگاه نامه با وزارت علوم، وزارت بهداشتطريق انعقاد تفاهم
واريز کند. در  هاي غيردولتي به حساب دانشگاه کاربردي و يا دانشگاهاسالمي، پيام نور و علمي

 نام تنها سهم شهريه خود را به دانشگاه پرداخت خواهد کرد.اين صورت، دانشجو هنگام ثبت
اوقاف و امور خيريه رأساً نسبت نامه با سازمان هاي فاقد تفاهمدانشجويان دانشگاه. ٣

به پرداخت شهريه به دانشگاه اقدام کرده و پس از ارائه اسناد مثبته، از طريق سامانه اين 
 هزينه شهريه دانشجويي خود را پس از تأمين اعتبار از سوي سازمان مديريتسازمان، کمک

زم را در ارائه اسناد ها موظفند همکاري الکنند. دانشگاهريزي کشور دريافت ميو برنامه
 مورد نياز اعمال کنند.

هزينه تحصيلي آن نيمسال به دانشجو در صورت عدم احراز شرط معدل، کمک. ٤
 هايپرداخت نخواهد شد و در صورت پرداخت، مبلغ شهريه پرداختي آن نيمسال از نيمسال

 بعدي کسر خواهد شد.
آموزشي  هاي نامه سب با آيينهاي پرداخت کمک هزينه شهريه متنا تعداد نيمسال.  ٥

، کارشناسي هشت نيمسال تحصيلي ،در مقاطع تحصيلي کارداني چهار نيمسال تحصيلي
هاي است. نيمسال نيمسال تحصيلي هشت دکتري، کارشناسي ارشد چهار نيمسال تحصيلي

 شود.مرخصي دانشجو در سقف سنوات تحصيلي وي محاسبه نمي
هاي مرخصي تحصيلي يا ت و متغير) در نيمسالهزينه شهريه (اعم از ثابکمک.  ٦

 شود. حذف ترم پرداخت نمي
هاي رديففقط از مزاياي يکي از مشمولين در هر سال دانشجويان مشمول . ٧

 .دنشو نامه براي هر مقطع تحصيلي برخوردار مي اين آيينجدول ماده يک 
ها و مراکز نشگاهسازي قرآني در محيط آموزش عالي کشور، دادر راستاي فرهنگ.  ٨

ترويجي گيري از خدمات آموزشي و تبليغيآموزشي موظفند تمهيدات الزم را براي بهره
نامه بر اساس ضوابط مصوب شوراي هماهنگي و گسترش قرآني مشموالن اين آيين

 ها فراهم آورند.هاي قرآني دانشگاهفعاليت
  نامهنظارت بر اجراي آيين ـ٣ماده
 .استرئيس سازمان اوقاف و امور خيريه نامه برعهده  اين آيين مسئوليت حسن اجراي. ١
مبالغ شهريه پرداختي به دانشجويان  است موظفسازمان اوقاف و امور خيريه . ٢

نام جنسيت، سن، مذهب، مشمول در هر نيمسال تحصيلي را به همراه نام، نام خانوادگي، 
تحصيلي، کد ملي نيمسال و استان و شهرستان محل تحصيل، مقطع رشته، دانشگاه، 

در پايان هر نيمسال مثبته،  مدارک تکميل تاريخ، نامه حفظ يا قرائتگواهيدانشجو، کد 
 .ه کندئاراربط و دبيرخانه شوراي توسعه فرهنگ قرآني راجع ذيتحصيلي به م

ها و مراکز آموزش عالي با هاي قرآني دانشگاهشوراي هماهنگي و گسترش فعاليت. ٣
ها و مراکز آموزش عالي موظف اد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهمسئوليت نه

ها و مؤسسات آموزش عالي نظارت کند و نامه در دانشگاهاست بر حسن اجراي اين آيين
اي آن را، با همکاري سازمان اوقاف و امور خيريه، در پايان هر نيمسال گزارش دوره

 ه فرهنگ قرآني ارائه کند.تحصيلي تهيه و به دبيرخانه شوراي توسع
دبيرخانه شوراي توسعه فرهنگ نامه بر عهده  اجراي اين آيينبر  نظارتمسئوليت . ٤
 .استقرآني 

شوراي توسعه  ٣٣بند به تصويب جلسه  ٢١ماده و  ٤نامه در اين آيين ـ٤ماده
هاي نامهپس از ابالغ آن کليه ضوابط و آييند و يرس ٨/٨/١٣٩٥فرهنگ قرآني مورخ 

  شود.يم يتلق يکنلمبلي در اين خصوص کأنق
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