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صیلیدانشجوییهبحافظانواقريانردسالآنیی
تح
0011انهماجراییرپداختکمکزهینه

 شورای توسعه فرهنگ قرآنی 6/8/6736مورخ  73مصوبه جلسه 

 مجمع مشورتی شورا 63/9/6400و  8/4/6733 و 38/ 6/ 60و  60/4/33مورخ  666و  603و  607و  39 اتجلسشده در روزرسانیبه

 

ی و به منظور اجرای صحیح فعالیت ذیل برنامه مندرج منشور توسعه فرهنگ قرآنچهار ماده  پنجد بن در اجرای

کل کشور با عنوان ارائه شهریه دانشجویی به حافظان و  6400قانون بودجه سال  6306093008در ردیف 

شورای  6/8/6736مورخ  73قاریان قرآن، مشموالن و نحوه پرداخت کمک هزینه شهریه دانشجویان در جلسه 

 و 38/ 6/ 60و  60/4/33مورخ  666و  603و  607و  39و در جلسات توسعه فرهنگ قرآنی به شرح ذیل تعیین 

 :روزرسانی شدمجمع مشورتی شورا به 63/9/6400و  8/4/6733

 مشموالن و میزان پرداخت کمک هزینه شهریه - 1ماده 

در حدود اعتبارات  نیمسال به مشموالن زیر، در هر حافظان و قاریان قرآن لیکمک هزینه شهریه تحص .6

-ریزی کشور، حداکثر به میزان درصد مندرج در هر ردیف پرداخت میسازمان مدیریت و برنامهیافته تخصیص

 :شود
 درصد پرداخت مشموالن ردیف

 قرآنو استاد قرائت  قرآن، استاد تعلیم قرائت حفظ قرآناستاد  کیدرجه  یدارندگان مدرک تخصص  6

111 % 

2  
 قرآنممتاز، قاری ممتاز و مدرس قرائت  فظادرجه دو ح یدارندگان مدرک تخصص

 مورد تأیید ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کشورالمللی حفظ کل و قرائت قرآن نیدارندگان رتبه اول تا سوم مسابقات بو 

7  

  قرآن ت، قاری برگزیده و معلم قرائقرآنکل فظ احسه درجه  یدارندگان مدرک تخصص

 اوقاف وامورخیریهسازمان قرآن تحقیق قرائت و کل حفظ یکشور مسابقات یا رتبه اول تا سوم عالی و ممتازدارندگان رتبه و 

  مورد تأیید ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کشورو دارندگان رتبه اول تا سوم مسابقات بین المللی قرائت ترتیل 

4  
  قرآنو قاری  ار حافظ بیست جزءچهدرجه  یدارندگان مدرک تخصص

 ی قرائت ترتیل قرآن سازمان اوقاف و امور خیریهمسابقات کشوررتبه اول تا سوم دارندگان و 
01 % 

9  

 قرآن ده جزء فظاحپنج درجه  یمدرک تخصص گاندارند

 قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه تحقیق و نفرات اول تا سوم مسابقات استانی حفظ کل و قرائت

 نامه تخصصی مدرسی درجه سه روش تدریس قرآن ارندگان گواهیو د

01 % 

 .اعتبار است فاقد خصوص، این در خارجی، و داخلی از اعم مردمی نهادهای و عمومی و دولتی هایدستگاه قرآن قرائت و حفظ مؤید هایگواهی سایر* 

از سوی شورای ارزیابی انقالب فرهنگی  یشورای عال 8/3/6784مورخ  937مصوبه جلسه  بر اساس یاسالم غاتیسازمان تبل سیو رئ یالمفرهنگ و ارشاد اس ریمشترک وز یبا امضا میحفظ قرآن کر یمدرک تخصص* 

شورای توسعه  3/62/6783نهم مورخ مصوبه جلسه  ر اساسب رئیس شورای عالی قرآن صدا و سیماو  یفرهنگ و ارشاد اسالم ریمشترک وز یبا امضاقرائت و تدریس قرآن تخصصی  نامهگواهی* .شودحافظان قرآن اعطا می

 .نامه به منزله برابری این مدارج با یکدیگر نیستذکر دارندگان مدارک تخصصی حفظ و قرائت در کنار دارندگان رتبه مسابقات در این آیین*  .شودفرهنگ قرآنی از سوی شورای ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن اعطا می

 

مشروط به تأمین اعتبار « کننده از مزایای قانون اعطای مدرک کارشناسی و باالتر ظان کل قرآن استفادهحاف» .2

 .شوند ریزی کشور، به ردیف سوم جدول بند یک الحاق می از سوی سازمان مدیریت و برنامه
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شی دانشگاه در نامه آموز چنانچه ضوابط مندرج در آیینشود و هزینه در ابتدای هر نیمسال پرداخت می کمک .7

 به ازای هر یک%  20کمک هزینه با کسر مقاطع تحصیلی توسط دانشجو احراز نشود و دانشجو مشروط شود، 

شود و در صورتی که به حساب دانشجو واریز شده باشد از تر از معدل نصاب مشروطی پرداخت مینمره پایین

 . «های بعدی کسر خواهد شدنیمسال

میلیون ریال، در  697در مقطع دکتری  6406-6400هریه در سال تحصیلی سقف پرداخت کمک هزینه ش .4

 . شودمیلیون ریال تعیین می 70میلیون ریال و در مقطع کارشناسی و کاردانی  40ارشد مقطع کارشناسی

از مزایای تحصیل رایگان حافظان کل و قاریان ممتاز کشوری  34-39حافظان و قاریانی که در سال تحصیلی  .9

اند، از احراز شرایط جدید این استفاده کرده( شورای توسعه فرهنگ قرآنی 4/8/32مورخ  20جلسه مصوب )

نامه قبلی، مشمول مزایای تحصیل نامه مستثنی بوده و تا پایان دوران تحصیلی همان مقطع، طبق آیینآیین

 .شوندرایگان می

محور برای یک سازمان یا نهاد، پرداخت با توجه به لزوم اجرای پروژه برای تحصیل در دوره دکترای پژوهش .6

 .نامه خارج استکمک هزینه شهریه به ایشان از موضوع این آیین

توانند، به طور همزمان در یک نیمسال تحصیلی، از مزایای پرداخت شهریه نامه نمیمشموالن این آیین .3

تحت پوشش کمیته امداد مشموالن  یا تحت پوشش سازمان بهزیستی کشورمشموالن  ایثارگران،ه دانشجویی ب

 .شوند برخوردار( ره)امام خمینی 

 .شود نامه شامل دانشجویان تبدیل از خارج به داخل در صورت انتقال به دانشگاه دولتی نمی مفاد این آیین .8

های های یک تا پنج جدول بند یک که در دورهنیمسال به مشموالن ردیف در هر یلیهزینه تحصکمک .3

سازمان برنامه و بودجه کشور، به ترتیب  از اعتبارکنند، مشروط به تأمین های دولتی تحصیل میروزانه دانشگاه

 .شودمیلیون ریال منحصراً در قبال گواهی اشتغال به تحصیل پرداخت می 3و  60، 62، 64، 63حداکثر 

 کمک هزینه شهریهضوابط پرداخت  - 2ماده 

اعتبارات موضوع این فعالیت برای پرداخت شهریه ثابت و متغیر حافظان و قاریان واجد شرایط برای تحصیل  .6

ها و مؤسسات آموزش عالی دانشگاه 6406-6400و  6400-6733های تحصیلی در نیمسال اول و دوم سال

 .ات ممنوع استشود و صرف آن برای شهریه معوقه سایر سنو داخل کشور هزینه می

دانشجویان رأساً نسبت به پرداخت شهریه به دانشگاه اقدام کرده و پس از ارائه اسناد مثبته به سازمان اوقاف  .2

ریزی هزینه شهریه دانشجویی خود را پس از تأمین اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامهو امور خیریه، کمک

 .کاری الزم را در ارائه اسناد مورد نیاز اعمال کنندها موظفند همدانشگاه. کنندکشور دریافت می

 ،های پرداخت کمک هزینه شهریه در مقاطع تحصیلی کاردانی چهار نیمسال تحصیلی تعداد نیمسال .7

دوازده دکتری عمومی پزشکی  ،کارشناسی ارشد چهار نیمسال تحصیلی، کارشناسی هشت نیمسال تحصیلی

های مرخصی دانشجو در سقف سنوات تحصیلی وی نیمسال. تاس نیمسال تحصیلی هشت دکترینیمسال و 
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ارشد یک های پرداختی در پزشکی عمومی و دکتری و کارشناسیبه سقف تعداد نیمسال. شودمحاسبه نمی

پرداخت شهریه نیمسال تابستان مازاد بر . شودنیمسال مشروط به تأمین اعتبار از سوی سازمان برنامه اضافه می

 .پرداخت بالمانع استهای سقف نیمسال

 . شودهای مرخصی تحصیلی یا حذف ترم پرداخت نمیدر نیمسال( اعم از ثابت و متغیر)هزینه شهریه کمک .4

نامه  این آیینهای جدول ماده یک ردیففقط از مزایای یکی از مشمولین در هر نیمسال دانشجویان مشمول  .9

 .دنشو برای هر مقطع تحصیلی برخوردار می

ها و مراکز آموزشی موظفند تمهیدات سازی قرآنی در محیط آموزش عالی کشور، دانشگاهرهنگدر راستای ف .6

نامه بر اساس ضوابط ترویجی قرآنی مشموالن این آیینگیری از خدمات آموزشی و تبلیغیالزم را برای بهره

 .ها فراهم آورندهای قرآنی دانشگاهمصوب شورای هماهنگی و گسترش فعالیت

 .هزینه تحصیلی خواهد بودهر مقطع تحصیلی فقط یک بار مجاز به استفاده از کمک هر فرد در .3

 نامهنظارت بر اجرای آیین – 3ماده 

 .استرئیس سازمان اوقاف و امور خیریه نامه بر عهده  مسئولیت حسن اجرای این آیین .6

ل در هر نیمسال مبالغ شهریه پرداختی به دانشجویان مشمو است موظفسازمان اوقاف و امور خیریه  .2

استان و شهرستان محل رشته، نام دانشگاه، جنسیت، سن، مذهب، تحصیلی را به همراه نام، نام خانوادگی، 

مثبته،  مدارک تکمیل تاریخ، نامه حفظ یا قرائتگواهیتحصیلی، کد ملی دانشجو، کد و نیمسال تحصیل، مقطع 

 .ه کندئاراخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی ربط و دبیرراجع ذیدر پایان هر نـیمسال تحـصیلی به م

ها و نامه در دانشگاهکمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی، موظف است بر حسن اجرای این آیین .7

ای آن را، با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه، در پایان هر مؤسسات آموزش عالی نظارت کند و گزارش دوره

 .دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی ارائه کندنیمسال تحصیلی تهیه و به 

 .استدبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامه بر عهده  اجرای این آیینبر  نظارتمسئولیت  .4

ماده به تصویب شورای توسعه فرهنگ قرآنی رسید و پس از ابالغ آن کلیه  4نامه در این آیین – 4ماده 

روزرسانی آن  شود و اختیار هر گونه تغییر و به یکن تلقی میلموص کأنهای قبلی در این خصنامهضوابط و آیین

 .شود های آتی به مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی تفویض می در سال
 


