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 می باشد.  به شرح جدول زیر   (مصوب شورای هیئت امنای مدارس بین المللی منجی)   ( مبالغ شهریه دانش آموزی 1

 الف( پرداخت نقدی 

 )دالر( ارزی  ریالی پایه

kg1 76,050,000 850 

kg2 76,050,000 850 

1 86,190,000 950 

2 86,190,000 950 

3 86,190,000 950 

4 94,640,000 950 

5 94,640,000 950 

6 94,640,000 950 

7 103,090,000 1050 

8 103,090,000 1050 

9 103,090,000 1050 

10 114,920,000 1200 

11 130,130,000 1200 

12 148,720,000 1200 

 ب( پرداخت اقساطی 

 ارزی )دالر(  ریالی پایه

kg1 82,810,000 950 

kg2 82,810,000 950 

1 94,640,000 1050 

2 94,640,000 1050 

3 94,640,000 1050 

4 103,090,000 1050 

5 103,090,000 1050 

6 103,090,000 1050 

7 113,230,000 1150 

8 113,230,000 1150 



  المللی منجی بین   مجتمع آموزشی

 1401-1402سال تحصیلی  دستورالعمل شهریه 
 

2 
 

9 113,230,000 1150 

 ارزی )دالر(  ریالی پایه

10 123,370,000 1300 

11 141,960,000 1300 

12 158,860,000 1300 
 

در شهریه ها عدم تمکن مالی  در سال تحصیلی جدید مجتمع آموزشی بین المللی منجی قادر به اعمال تخفیف  (  2

هزینه   از  بخشی  پرداخت  موسسه  این  اسراء،  هنری  فرهنگی  موسسه  با  گرفته  رایزنی صورت  با  لیکن  بود.  نخواهد 

 ه است. را تقبل نمود فاقد تمکن مالی تحصیل دانش آموزان 

می باشند، در صورت داشتن شرایط مندرج در جدول زیر   عدم تمکن مالی که متقاضی دریافت تخفیفدانش آموزانی 

. بدیهی است میزان  دهندتحویل    فالحیان(نماینده موسسه فرهنگی هنری اسراء ) آقای  را به  ه  می توانند مدارک مربوط

تخفیف توسط موسسه مذکور تعیین خواهد شد و مجتمع آموزشی بین المللی منجی دخل و تصرفی در زمینه میزان  

والدین  جهت بارگزاری در سایت به    توسط نماینده موسسه اسراء  در صورت تأیید، کد تخفیف)  تخفیف نخواهد داشت.  

 ( تحویل داده می شود.  دانش آموز

 ( سایر بسته های تخفیفی توسط مجتمع اعمال خواهد گردید. 3
 

  مدارک مورد نیاز مقدار تخفیف  نام بسته تخفیفی 

 (Aعدم تمکن مالی)

بر   % 45تا  

اساس نظر 

 موسسه اسراء 

امام جماعت محل و یکی از  تکمیل گواهی عدم تمکن مالی توسط

)فرم خام   موسسه اسراءو تأیید آن توسط   والدین  همکاران یا دوستان 

 دریافت گردد(  نماینده موسسه گواهی از  

 15% (B)حافظان کل قرآن  
از اداره اوقاف، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، جامعه   مدرک معتبر 

 مدرسه معاونت پرورشی  از  تأییدیه   دریافت  یا  القرآن و...

 گواهی بنیاد شهید، تیپ فاطمیون و زینبیون 25% ( Cفرزندان شهدا )

 گواهی بنیاد شهید، تیپ فاطمیون و زینبیون 15% (D)فرزندان جانبازان و ایثارگران  

 مجتمع  تأییدیه معاونت اداری و مالی 20% (Eفرزندان اساتید و کادر مجتمع )

  تأییدیه معاونت آموزشی I)( 10%به باال   90نخبگان دارای معدل  
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برای دانش آموزانی که تمکن   (A)مسئولیت شرعی و قانونی استفاده از بسته تخفیفی  طبق اعالم موسسه فرهنگی هنری اسراء، :  1تبصره

هزینه مربوطه توسط موسسه اسراء از دانش آموز اخذ در صورتی که احراز شود فرد تمکن مالی دارد،  مالی دارند، به عهده والدین بوده و  

 .خواهد گردید

 خواهد بود.   %50را دارند،    یفیکه امکان انتخاب چند بسته تخف  یافراد یقابل اعمال برا   ف یحداکثر تخف:  2تبصره

 تومان می باشد.  00005.  یکسال تحصیلی مبلغ (مبلغ بیمه دانش آموزی برای  3

دانش آموزان در صورت عدم پرداخت اقساط شهریه در زمان تعیین شده مدرسه هیچ گونه تعهدی نسبت به ارائه خدمات آموزشی به (4

از قبیل شرکت در جلسه امتحان ,صدور کارنامه ,اجازه حضور در کالس ,و... ندارد؛ همچنین مدرسه می تواند از حضور دانش آموز در 

 مدرسه ممانعت بعمل آورد. 

در مغایرت های مالی مرجع استناد کارت شهریه می باشد، در صورت    و ( مدرک قانونی پرداخت شهریه دانش آموزی، کارت شهریه بوده5

 مفقود یا مخدوش شدن کارت شهریه هرگونه تبعات احتمالی برعهده والدین می باشد.

 ودیعه   بعنوان  شهریه، والدین در مرحله ثبت نام باید مبلغ یک چهارم کل شهریه بعالوه بیمه دانش آموزی را( در شیوه پرداخت اقساطی  6

 . نمایند  پرداخت

پایان   باید در  والدین  و   شروع  ماه  مهر از  که  باشد  می   ماهیانه   بصورت قسط    5اقساطی شهریه تعداد اقساط حداکثر  (در شیوه پرداخت  7

تذکر  3که    یارسال خواهد شد. در صورت  یاز مهلت مقرر در هر ماه، تذکر کتب  ریدر صورت تأخ  اقدام نمایند.بهمن ماه نسبت به تسویه  

 .دیلغو خواهد گرد  فاتیتخف  هیبه فرد داده شود، کل

( شهریه نقدی به این معنی است که دانش آموز در همان لحظه ثبت نام کل شهریه را پرداخت نماید در غیر اینصورت شهریه قسطی  8

 محاسبه می گردد. 

 اقدام نمایند.  تا قبل از شروع رسمی سال تحصیلی فرصت دارند نسبت به تغییرشیوه پرداخت مالی از اقساط به نقد( والدین  9

حتی در صورتی که به طور کامل در یک قسط )  سال تحصیلی بصورت اقساط محاسبه می گردد.( مبلغ شهریه بالفاصله پس از شروع  10

 پرداخت شود(

شهریه عودت داده می   % 75مبلغ   ، ز تحصیل دانش آموزان مقطع پیش دبستانی تا یک هفته پس از شروع مدرسه( در صورت انصراف ا11

 و پس از زمان مذکور هیچ مبلغی عودت داده نمی شود.  شود

شهریه   %75( در صورت انصراف از تحصیل دانش آموزان مقاطع دبستان، متوسطه اول و دوم تا دو هفته پس از شروع مدرسه مبلغ 21

 عودت داده می شودو پس از زمان مذکور هیچ مبلغی عودت داده نمی شود. 
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 به  موظف   قانونا   و   شرعا   والدین  و   گردد  می  محسوب بدهی  باقیمانده  مبلغ   (. در شیوه پرداخت اقساطی در صورت انصراف از تحصیل31

 . باشند  می آن  پرداخت

 سرویس نمی باشد و تهیه این اقالم بر عهده والدین می باشد.  شهریه دانش آموزی شامل هزینه کتاب، لباس فرم و  (41

روز  داشته اند بصورت دالری یا معادل ریالی    سکونت  آموزانی که در سال گذشته تحصیلی در خارج از ایران  ( شهریه کلیه دانش  51

 (می باشدو کارنامه    زا ی) مالک سکونت و  پرداخت می باشد.

 می باشد.   ، معادل ریالی روز پرداخت  می گیرد بصورت دالری یاویزای آن ها توسط مدرسه صورت  دانش آموزانی که تهیه  شهریه کلیه    (61

هایی که برای هر ، عالوه بر سایر تخفیفثبت نام نمایندمنجی   در مدارس بین المللیخود را  خانواده های که بیش از یک دانش آموز  (  71

 : برای آخرین فرزند تخفیفات به شرح زیر محاسبه می گردد  یک از فرزندان قابل استفاده می باشد، 

 تر پایه پایینبرای فرزند  تخفیف    %30  :دو دانش آموزخانواده دارای  الف(  

 تر پایه پایینرای فرزند  بتخفیف    %35:  سه دانش آموزخانواده دارای  ب(  

 تر پایه پایینبرای فرزند  تخفیف    % 40:  چهار دانش آموزخانواده دارای  ج(  

 تر پایه پایینبرای فرزند  تخفیف    % 45:  و بیشتر  پنج دانش آموزخانواده دارای  د(  

فرزند می باشند. امین )فرزند اول خانواده( دانش آموز کالس دهم، کمال )فرزند دوم خانواده( دانش آموز   3مثال: خانواده ای دارای  

کالس هفتم و مجید )فرزند سوم خانواده( دانش آموز کالس دوم می باشد. امین شرایط استفاده از تخفیف حافظ کل قرآن را دارد. کمال 

. الزم به ذکر است هر سه دانش آموز شهریه خود را به صورت نقدی محاسبه می دنط استفاده از تخفیف نخبگان را دارنیز شرایو مجید  

 کنند. با توجه به این مثال، مبلغ نهایی شهریه هر یک از دانش آموزان مذکور به صورت زیر محاسبه می شود:

نام دانش  

 آموز 

پایه  

 تحصیلی 

تخفیف قابل  

 استفاده 

ه  مبلغ شهری

 آزاد 

مبلغ شهریه پس از  

 اعمال بسته تخفیفی 

تخفیف چند  

 فرزندی 

مبلغ قابل  

 پرداخت

 دهم  امین

حافظ کل قرآن  

(15% ) 88,400,000 75,140,000 0 75,140,000 

 71,370,000 0 71,370,000 79,300,000 ( %10نخبگان) هفتم  کمال

 38,785,500 %35 59,670,000 66,300,000 ( %10نخبگان) دوم  مجید 
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مذکور موظف به جبران خسارت وارده   خسارتی به مدرسه و اموال ان توسط دانش اموز والدین دانش اموز(در صورت وارد امدن هر گونه  81

 .دنشمی با  بناسو پرداخت جریمه مت

 مذکور  تحصیلی  سال  معادل  شهریه  باید درخواست    شرکت در ازمونهای جهشی )ارتقایی( در صورت تأیید(دانش اموزانی که متقاضی 91

 . نمایند  پرداخت  را

ای هر موضوع (دانش اموزانی که به دلیل شرایط خاص متقاضی امتحانات پیش از موعد هستند پس از تأیید شورای مدرسه بایستی بر20

پرداخت نمایند بدیهی است اعطای کارنامه ونتایج تابع زمان بندی رسمی مدرسه    قبل از هرگونه امتحانی  تومان  00.0003درسی مبلغ  

 میباشد.

 200.000در صورت تجدیدی در امتحانات خرداد ماه ,جهت حضور در امتحانات مجدد به ازای هر ماده درسی دانش اموز باید مبلغ    (21

 .تومان پرداخت نماید


