شرایط ٍ هذارک استفادُ از تخفیف شْریِ داًشجَیی:
تخفیف شْریِ كاركٌاى ٍخاًَادُ كاركٌاى ٍاعضاي ّیات علوی داًشگاُ آزاد اسالهی
 گَاّی اشتغال تِ کاس ٍالذیي ّ /وسش اص ٍاحذ داًشگاّی هشتَطِ اصل شٌاسٌاهِ ٍ کپی صفحات اٍل ٍ دٍم شٌاسٌاهِ داًشجَ ٍ ٍالذیي ّ /وسش کاسًاهِ کل ٍ تشگِ اًتخاب ٍاحذ ًیوسال جاسیتخفیف شْریِ داًشجَیاى هوتاز علوی
(داًشجَیاى حائض ششایط ایي تٌذ اص هعاًٍت آهَصشی ٍاحذ هعشفی هی شًَذٍ ًیاصی تِ پیگیشی داًشجَ ًذاسد).
تخفیف شْریِ ًفرات برتر آزهَى سراسري
(اساهی ٍاجذیي ششایط تَسط هشکض آصهَى داًشگاُ آصاد اسالهی تِ ٍاحذ ّای داًشگاّی اعالم هی شَد).
تخفیف شْریِ داًشجَیاى هوتاز ٍرزشی
 حکن لْشهاًی تعْذًاهِ اص تشتیت تذًی ٍاحذ ًاهِ اص اداسُ کل تشتیت تذًی داًشگاُ آصاد اسالهی پشیٌت شْشیِ ،کاسًاهِ کل ٍ تشگِ اًتخاب ٍاحذ ًیوسال جاسی(اعوال تخفیف ّای هَسد ًظش تشای یک تاس ٍ دس ًین سال تحصیلی تعذ اص کسة حکن لْشهاًی اًجام هی شَد).
تخفیف شْریِ ًفرات برتر هسابقات فرٌّگیٌّ ،ري
تخفیف شْریِ داًشجَیاى داراي طرحّاي كارآفریي ٍ اشتغالزا
تخفیف شْریِ داًشجَیاى قاري ٍ حافظ قرآى كرین
 گَاّی ٍ تاییذیِ هشتَطِ اص کاًَى لشآى ٍ عتشتتخفیف شْریِ داًشجَیاى عضَ باشگاُ پژٍّشگراى جَاى
 اسائِ تاییذیِ اص هعاًٍت پژٍّشی داًشگاُ تش اساس ًَع فعالیت(تخفیف ایي تٌذ اص اص هحل تَدجِ پژٍّشیٍاحذ پس اص تاییذ هعاًٍت پژٍّشی داًشگاُ تاهیي خَاّذ شذ).
تخفیف شْریِ داًشجَیاى داراي عٌاٍیي علوی
 گَاّی احشاص ستثِ ّای اٍل تا سَم دس هساتمات علوی دس سطح آسیایی ٍ جْاًی تا تاییذ هعاًٍت پژٍّشیایي تٌذ اص اص هحل تَدجِ پژٍّشی ٍاحذ تاهیي هی شَد).

داًشگاُ(تخفیف

تخفیف شْریِ خاًَادُ ّایی كِ بیش از یک داًشجَ در داًشگاُ آزاد اسالهی دارًذ:
 گَاّی اشتغال تِ تحصیل داًشجَ دس ٍاحذ دیگش داًشگاُ آصاد اسالهی دس ًیوسال جاسی (دس صَست اشتغال تِ تحصیل ّشدٍداًشجَ دس ٍاحذ شْشلذسً ،یاصی تِ اسائِ گَاّی فَق ًوی تاشذ).
 اصل شٌاسٌاهِ ٍ کپی صفحات اٍل ٍ دٍم شٌاسٌاهِ ّش دٍ داًشجَ کاسًاهِ کل ٍ تشگِ اًتخاب ٍاحذ ًیوسال جاسیتخفیف شْریِ داًشجَیاى داراي بیواري خاص:گَاّی هعتبر بیواري(دیابت ًَع اٍل،سرطاى،ام اس ٍ )...
تخفیف شْریِ داًشجَیاى كن درآهذ
تخفیف شْریِ داًشجَیاى تحت پَشش كویتِ اهذاد اهام خویٌی(رُ) ٍ سازهاى بْسیستی كشَر

ًکات قابل تَجِ:
 دس سایش هَاسدی کِ داًشجَ هستحك دسیافت تخفیف شْشیِ تَدُ ٍ دس ایي اطالعیِ تِ آى اشاسُ ای ًشذُ است ًظیش استضعافهالی ،تی سشپشست ٍ غیشُ ،تشای کسة اطالعات تیشتش تِ دفتش اهَس تخفیف شْشیِ داًشجَیی آلای صادلی هشاجعِ شَد.
 تخفیف شْشیِ تا تائیذ کویتِ تخفیف فمط تِ داًشجَیاًی تعلك هیگیشد کِ دس ًیوسال جاسی طثك همشسات آهَصشی داًشگاُالذام تِ ثثت ًام ٍ اًتخاب ٍاحذ کشدُ ٍ اهکاى پشداخت کاهل شْشیِ سا ًذاشتِ تاشٌذ .تِ عثاست دیگش ،داًشجَیاًی کِ اهکاى
پشداخت شْشیِ سا داسًذ ،حتی دس صَست داشتي ششایط رکش شذُ ،هشوَل تخفیف شْشیِ ًخَاٌّذ تَد.
 دس صَست داسا تَدى ششایط فَقّ ،ش داًشجَ فمط هشوَل یکی اص تخفیفات هزکَس خَاّذ شذ ٍ تِ عثاست دیگش اعوال دٍتخفیف دس یک ًیوسال اهکاى پزیش ًیست.
 تِ داًشجَیاًی کِ کل شْشیِ آًْا تَسط ًْادّا ،اسگاًْا ٍ  ...پشداخت هیشَد ،تخفیفی تعلك ًویگیشد. -تِ داًشجَی هیْواى ّیچ گًَِ تخفیف شْشیِ تعلك ًویگیشد.

