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 ثابت و متغیر ۀهریش: 1 ماده
كند مینثابت هر ورودي تا انتهاي سنوات مجاز تحصيلی تغيير  ةشهری است. نامهآیين بر اساس اینسال نيم ثابت و متغير هرشهریة  دانشجو موظف به پرداختـ 1

 .شوددریافت می ، از دانشجوهر سالمالی جدیدِ  ةنامآیين تعيين و طبقهيأت امنا مصوبة متغير هر سال بر اساس شهریة  اما

تغير آن مشهریة مجدد درس بایستی انتخاب براي  ،قبولی كسب نكندنمرۀ در درسی  طلبه و غير طلبه(ـ  )اعم از بورسيه و غير بورسيه چنانچه دانشجو :1تبصرۀ 

 . كندورودي پرداخت  آخرینمتغير شهریة  درس را مطابق

 متغير تعداد واحدهاي انتخابی دانشجو است.شهریة  اضافةتحصيلی به سال نيم ثابت هرشهریة  درصد 51 ،تابستاندورۀ شهریة  :2تبصرۀ 

 ،دیگري بگذراندمؤسسة تعدادي از واحدهاي درسی خود را در مبدأ دایر نباشد و دانشجو با كسب موافقت واحد مؤسسة مبدأ در دورۀ تابستان چنانچه  :3تبصرۀ 

 مقصد خواهد بود.مؤسسة ثابت و متغير به شهریة  موظف به پرداخت

 ثابت اخذهریة ش سنوات مرخصی تحصيلی بدون احتساب دردر ) ملزم به پرداخت شهریة ثابت است. ،كنددانشجویی كه از مرخصی تحصيلی با احتساب در سنوات استفاده میـ 2

 (.شودنمی

 د.شومی محاسبه ثابتشهریة  بدونسال نيم دوتنها  ،به موقع درخواست مرخصی از سوي دانشجوارائة در صورت ـ  براي هر بار زایمانـ  در مرخصی زایمان :1 ۀتبصر

جو خواهد توسط دانش انتخابیدروس شهریة  وثابت شهریة  آموزشی مستلزم پرداخت نصفنامة آیينبه استاد برابر با ضوابط مندرج در استفاده از فرصت معرفی ـ 3

 .بود

 د.شونمیمتغير مسترد شهریة  در غير این صورت شود؛ثبت میبستانكاري مالی دانشجو  در شودیممتغير دروسی كه در مهلت حذف و اضافه حذف شهریة  ـ4
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 درس آنمتغير شهریة  مشمول پرداخت ،نياز معاف شودمعاونت آموزشی از گذراندن برخی از دروس جبرانی یا پيشتأیيد  چنانچه دانشجو به تشخيص گروه وـ 5

 .ستين

خت دانشجو ملزم به پردا ،شده از سوي وزارت علوم( ادامه پيدا كند در صورتی كه سنوات تحصيلی دانشجو در هر یک از مقاطع تحصيلی بيش از سنوات مجاز )اعالمـ 6

حصيلی سالی كه براي دانشجو وقفه تنيمشهریة  كهنكتة قابل ذكر این است. تحصيلیسال نيم در همان بر اساس آخرین ورودي دانشگاهسال نيم ثابت هرشهریة  نصف

 شود.نيز به همين شيوه محاسبه میگردد ثبت می

ارشد حضوري و ؛ نيمسال 14كارشناسی مجازي ؛ سالنيم 11كارشناسی حضوري  از این قرار است:علوم فعلی وزارت هاي نامهآیين بر اساس ،سنوات مجاز تحصيلـ 

 .سالنيم 8و دكتري سال نيم 4 مجازي

 است.كفایت پژوهشی تحویل مالی شهریه، تاریخ تسویة براي دانشجویان ارشد و دكتري مالک ـ 7

 گردد.میمنظور تحصيلی دوم سال نيم پایان شهریور ماهسی و یكم اول و سال نيم پایان ماه بهمنام سیدانشجویان مذكور،  مالی در تسویه تبصره:
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 های حضوریدوره مقطع کارشناسی ـ1ـ 1

 سال تحصیلی ورودي
)به  شهريه ثابت

 ریال(

 )به ریال(شهريه متغیر 

 تخصصی پايه عمومی

 681/237 171/223 031/161 000/373/1 79ـ  79در سال تحصیلی  88و  88ورودي 

 681/237 171/223 031/161 000/873/1 79ـ  79در سال تحصیلی  80ورودي 

 381/268 720/233 371/168 230/136/2 79ـ  79در سال تحصیلی  81ورودي 

 387/318 730/332 823/232 000/600/2 79ـ  79در سال تحصیلی  82ورودي 

 387/318 730/332 823/232 000/230/3 79ـ  79در سال تحصیلی  83ورودي 

  81ورودي 

 هاسایر رشته
 387/318 730/332 823/232 000/373/3 (79ـ  79در سال تحصیلی )

 رشتۀ فقه و حقوق اسالمی
 268/363 873/317 312/213 300/737/3 (79ـ  79)در سال تحصیلی 

 
 83ورودي 

 هاسایر رشته
 268/363 873/317 312/213 230/111/1 (79ـ  79در سال تحصیلی )

 رشتۀ فقه و حقوق اسالمی
 871/381 687/363 381/231 123/288/1 (79ـ  79)در سال تحصیلی 

 86ورودي 

 هاسایر رشته
 268/363 873/317 312/213 373/322/1 (79ـ  79در سال تحصیلی )

 اسالمیرشتۀ فقه و حقوق 
 871/381 687/363 381/231 837/727/1 (79ـ  79)در سال تحصیلی 
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  های حضوریدوره ارشدکارشناسیمقطع  ـ1ـ 2

 ورودي
 ثابت شهریۀ 

 )به ریال(

 نامه پایان متغیر به ازاي هر واحد نظري )به ریال(شهریۀ 

 جبرانی نیازپیش تخصصی )هر واحد(

 59و  59، 58ورودي 
 79ـ  79تحصیلی در سال 

000/800/1 300/388 730/332 861/237 000/300/1 

 000/300/1 861/237 300/388 100/332 000/300/2 57و  55ورودي 

 000/300/1 381/268 300/663 873/831 000/300/3 79ـ  79در سال تحصیلی  79و79ورودي 

 000/300/2 380/803 318/338/1 318/338/1 000/600/1 79ـ  79در سال تحصیلی  79ورودي 

 000/873/2 600/788 000/331/1 000/331/1 000/730/3 79ـ  79در سال تحصیلی  79ورودي 

 79ورودي 

 هارشتهسایر 
 (79ـ  79در سال تحصیلی )

000/323/6 000/331/1 000/331/1 600/788 300/162/3 

 رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی
 (79ـ  79در سال تحصیلی )

300/612/6 300/381/1 300/381/1 800/831 230/306/3 

 

 

 78ورودي 

 

 هاسایر رشته
 (79ـ  79در سال تحصیلی )

300/837/6 000/331/1 000/331/1 600/788 873/636/3 

 رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی
 (79ـ  79)در سال تحصیلی 

373/601/7 730/131/1 730/131/1 830/872 188/802/3 

 79ورودي 

 

 هاسایر رشته
 (79ـ  79در سال تحصیلی )

230/633/7 000/331/1 000/331/1 600/788 362/000/1 

 رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی
 (79ـ  79)در سال تحصیلی 

812/361/8 730/131/1 730/131/1 830/872 107/182/1 
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 یهای مجازمقطع کارشناسی دورهـ 1 ـ3

 ثابتشهريۀ  سال تحصیلی ورودي
 )به ریال(

 )به ریال(متغیر شهريۀ 
 تخصصی پايه عمومی

 630/188 373/166 100/133 000/680 79ـ  79در سال تحصیلی  87و  86، 83، 81ورودي 

 630/188 373/166 100/133 000/000/1 79ـ  79در سال تحصیلی  88، 88ورودي 

 613/218 012/183 110/116 000/300/1 79ـ  79در سال تحصیلی  80ورودي 

 337/232 161/210 371/168 000/723/1 79ـ  79در سال تحصیلی  81ورودي 
 837/282 823/232 630/188 000/000/2 79ـ  79در سال تحصیلی  82ورودي 
 837/282 823/232 630/188 000/300/2 79ـ  79در سال تحصیلی  83ورودي 

 81ورودي 

 هارشتهسایر 
 (79ـ  79تحصیلی در سال )

000/730/2 630/188 823/232 837/282 

 رشته فقه و حقوق اسالمی
 (79ـ  79)در سال تحصیلی 

000/873/2 723/208 312/213 681/283 

 83ورودي 

 هارشتهسایر 
 (79ـ  79در سال تحصیلی )

300/162/3 723/208 312/213 683/283 

 رشته فقه و حقوق اسالمی
 (79ـ  79)در سال تحصیلی 

230/306/3 212/218 382/231 131/308 

 86ورودي 

 هارشتهسایر 
 (79ـ  79در سال تحصیلی )

730/178/3 723/208 312/213 683/283 

 رشته فقه و حقوق اسالمی
 (79ـ  79)در سال تحصیلی 

873/636/3 212/218 382/231 131/308 
 

 .شودمینياز معادل دروس عمومی محاسبه دروس جبرانی و پيش ةمبلغ شهری *
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 های مجازیارشد دوره کارشناسیـ 1 ـ4

 ورودي
ثابت شهريۀ 

 )به ريال(

نامه يا سمینار )هر پايان متغیر به ازاي هر واحد نظري )به ريال(شهريۀ 

 جبرانی نیازپیش تخصصی واحد(

 000/000/1 630/188 300/388 300/663 000/800/1 86ـ  87در سال تحصیلی  87ورودي 

، 88، 88ورودي 

 81و 80
 000/000/1 337/232 123/188 873/831 000/730/2 86ـ  87در سال تحصیلی 

 000/723/1 382/631 321/032/1 321/032/1 000/130/3 86ـ  87در سال تحصیلی  82ورودي 

 000/180/2 827/723 878/208/1 878/208/1 000/860/1 86ـ  87در سال تحصیلی  83ورودي 

 000/728/2 827/723 878/208/1 878/208/1 000/136/3 86ـ  87در سال تحصیلی  81ورودي 

 200/137/3 827/723 878/208/1 878/208/1 600/001/6 86ـ  87در سال تحصیلی  83ورودي 

 86ورودي 

 

 هارشتهساير 
 (86ـ  87در سال تحصیلی )

760/601/6 878/208/1 878/208/1 827/723 362/000/1 

رشته فقه و مبانی حقوق 

 اسالمی
 (86ـ  87)در سال تحصیلی 

360/213/7 367/322/1 367/322/1 827/723 107/182/1 
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 شده از آزمون اختصاصی(پذیرفته)برادران طلبه حضوری مقطع کارشناسی ارشد ـ 1ـ5

 سال رایگان است. نيمچهار تا سقف اند شدهپذیرفته  هاي حضوريدوره درطالب ویژۀ تحصيل براي برادران طلبه كه از طریق آزمون اختصاصی كارشناسی ارشد 

پنجم تحصيلی نيز از سال نيم واحد درسی شده باشند در 8به گذراندن حداقل  ملزماز سوي دانشگاه  چهارم تحصـيلی سـال  نيم دانشـجویان طلبه كه در  :1تبصـرۀ  

 تحصيل رایگان برخوردار خواهند شد. 

سقف سنوات تحصيلی )طبق مفاد تعهدنامه، . شودمیمفاد تعهدنامه محاسبه بر اساس  ،طالب، سقف سنوات تحصيل رایگان 91هاي قبل از سال دورهبراي  :2تبصرۀ 

 .(استشده تعيين سال نيم شش، 87هاي وروديو سال نيم پنج 89و  88هاي ورودي

 . كندحصيل رایگان این دانشگاه استفاده ت تواند از مزایايبار می دانشجوي طلبه تنها یک: 3تبصرۀ 

وب وزارت مص ثابتشهریة  نصف ملزم به پرداخت ،ادامه پيدا كند مجازشده از طریق آزمون اختصاصی بيش از سنوات پذیرفته در صـورتی كه تحصـيل دانشجوي طلبه  الف(  تذکر:

هریة ش ثابت الزم استشهریة  بر نصفافزون  ،كه تحصيل این دانشجو به ترم ششم برسد صـورتی  در اسـت.  تحصـيلی سـال  نيم در همان علوم براي آخرین سـال ورودي دانشـگاه  

 .كندپرداخت صورت كامل ه بنامه را نيز بر اساس ورودي خود پایان
 .است بر اساس ورودي خود به عنوان جریمهسال نيم یکثابت شهریة  آزمون اختصاصی در صورت مشروط شدن ملزم به پرداختشده از طریق پذیرفتهدانشجوي طلبه ب( 

بر سال نيم ثابت یکشهریة  باشد، ملزم به پرداخت 16شـده از آزمون اختصـاصی كمتر از   پذیرفتهنامه( دانشـجوي طلبه  پایانج( در صـورتی كه معدل كل دوره )با احتسـاب نمره   

 .است به عنوان جریمه هاي حضوري )بدون لحاظ تخفيفات(دورهآخرین ورودي مقطع ارشد شهریة  اساس نرخ
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 مقطع دکتریـ 1ـ6
 

 ورودی
 ثابت شهریۀ 

 )به لاير(

 متغیر )به لاير(شهریۀ 
 بورس

 نیازو پیش دروس جبرانی واحد رساله دروس تخصصی

 000/000/130 000/100 000/300/1 000/300/1 000/830/7 1388ورودي 

 000/000/300 000/100 000/600/2 000/600/2 000/000/13 80و  88ورودي 

 000/000/313 000/300 000/800/3 000/600/2 000/000/11 81ورودي 

 000/000/310 000/803 000/360/6 000/330/1 000/100/23 82ورودي 

 000/000/381 000/000/1 000/886/6 000/783/1 000/710/23 83ورودي 

 000/100/633 000/100/1 600/683/7 300/263/3 000/311/28 81ورودي 

 000/110/731 000/331/1 810/818/8 327/638/6 100/361/32 83ورودي 

 000/331/826 000/331/1 831/731/8 327/638/6 210/817/33 86رودي و

 

 ریال است. 111/441/1 مبلغ ،96ـ  97 تحصيلی سال براي دكتري در آزمون جایگزین تافل دانشگاهشركت دانشجویان ـ هزینة 

از تحصيل رایگان برخوردار باشند، در صورتی توانند میسال نيم 8به بعد حداكثر  892و ورودي سال نيم 9به مدت حداكثر  ،به قبل 882دانشجویان بورسيه مقطع دكتري ورودي ـ 

 .كندرا به دانشگاه پرداخت تحصيلی سال نيم در همانثابت آخرین ورودي شهریة  سال،به ازاي هر نيمموظف است  ،دانشجو بيش از این مدت به طول انجامدكه تحصيل 
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 دانشجوی میهمان ۀشهری: 2مادۀ 

 دانشگاهمیهمان از سایر مراکز به  الف(

 پرداخت كند.  دانشگاهبه شده را اخذمتغير دروس  ةكل شهریباید  از سایر مراكز ميهمان دانشجويـ 1

 مقصد اقدام كند.مؤسسة متغير به شهریة  ومؤسسة مبدأ ثابت به شهریة  همانی موظف است نسبت به پرداختيهمان در طول دوره ميدانشجوي مـ 2

 .شودمیهاي مصوب سال درخواست )نرخ آخرین سال ورودي( محاسبه دانشجویان ميهمان، بر اساس نرخ نيز براي هاي شهریة متغيرنرخ: 1تبصرۀ 

 نيست.... به دانشجویان ميهمان  گونه تسهيالتی اعم از خوابگاه، وام وهيچارائة متعهد به  دانشگاه :2تبصرۀ 

 به سایر مراکز دانشگاهمیهمان از  (ب

  است.دانشگاه ثابت به  ةملزم به پرداخت شهری ،شوددانشجویی كه در سایر مراكز آموزش عالی ميهمان می

 (دانشگاهبه مراکز دیگر درون داخلی )( میهمان ج

 كند.متغير را به مركز مقصد پرداخت می ةثابت خود را به مركز مبدأ و شهری ةشهری ،ميهمان شوددانشگاه چنانچه در یكی از مراكز دیگر این دانشگاه دانشجوي 

 .شودمیورودي در مركز مقصد محاسبه آخرین شهریة  متغير دانشجو بر اساس نرخشهریة  در چنين مواردي نرخ :1تبصرۀ 

 گيرد.میبه دانشجویان ميهمان داخلی تخفيف تعلق  :2ۀ تبصر
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 دتطبیق واح ۀشهری: 3مادۀ 
الزم است ـ  دندانشگاه گذرانده باش همينحتی اگر دروس مورد نظر را در ـ  شودمی و پذیرش سازيهاي درسی آنان معادلواحد ،ضوابطبر اساس  دانشجویانی كه

 .پرداخت كنند (هاتخفيف)بدون لحاظ  را همان وروديسال نيم ثابت یکشهریة  درصد 5 ،شدهپذیرفتهبه ازاي هر واحد درسی 

 .استمعاف  یتطبيقدروس شهریة  پرداخت دهد ازتغيير  را درون دانشگاهیرشتة  ،در صورتی كه دانشجو بدون پذیرش جدید :1 تبصرۀ

ي به و نيازاست فوق الزامی مصوبه متغير مطابق شهریة  پرداختتنها قابل تطبيق دانشجو از سقف بيست واحد بيشتر باشد هاي واحدچنانچه تعداد  :2 ۀتبصر

 ثابت نيست.شهریة  پرداخت

 .اندمعافتطبيق واحد شهریة  دانشجویانی كه مشمول تحصيل رایگان هستند از پرداخت :3تبصرۀ 

 معاف است. یدروس تطبيق ةدر صورت تطبيق واحد از پرداخت شهریشود ملزم به تغيير رشته یا لغو پذیرش  ،دانشجویی كه به صالحدید آموزش :1تبصرۀ 

 بعد ندارد.سال نيم تطبيق واحد تأثيري در تخفيف برايسال نيم معدل :3تبصرۀ 

 

  دانشجوی انتقالی ۀهریش: 4مادۀ 
ارشناسی )در مقاطع كاردانی و كارشناسی و ك تحصيلی اعم از ثابت و متغيرسال نيم كامل یکشهریة  دانشجوي انتقالی موظف است: الف( انتقالی از دانشگاه به سایر مراکز

 .پرداخت كندأ مؤسسة مبدواحد نظري( را به  8واحد نظري و مقطع كارشناسی ارشد تا سقف  16ناپيوسته تا سقف 

 .هستندثابت و متغير فوق الذكر معاف شهریة  دانشجویان متقاضی انتقال به مراكز دیگر درون دانشگاه از پرداخت: ب( انتقالی داخلی

 بند دانشجویان ممتاز دانشگاه( تأثيري ندارد.اول پس از انتقال )سال نيم قبل از انتقال در تخفيفسال نيم معدل تبصره:

 نيست.ریة شه یافته نياز به پرداختانتقالشود. همچنين بابت دروس میمحاسبه مبدأ ورودي در دانشگاه بر اساس دانشجو شهریة  از سایر مراکز به دانشگاه: ج( انتقالی
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 دانشجوی انصرافی ۀشهری: 5مادۀ 
از تحصيل منصرف شوند به آنها مسترد  آن  پس از شروع ماهدو  حداكثر تا و تحصيلیسال نيم ينمتغير دانشجویانی را كه در اول ةشهری فقط دانشگاهـ 1

  .كندیمدهند، اخذ انصراف تحصيلی را از دانشجویانی كه بعد از مهلت مذكور از تحصيل سال نيم شده آنواحدهاي اخذثابت و متغير  ةشهری ، ولیكندمی

حصيل انصراف از ت تاریخ پذیرش قطعی در سامانه ناد(بر اساس )پس از ثبت نام  هفتهدو تا ثابت و متغير دانشجویی كه به تأیيد آموزش حداكثر شهریة  ـ2

 . كندحضوري آخرین ورودي را پرداخت دورۀ واحد تخصصی دروس كارشناسی  2معادل اي هزینه الزم است و صرفاً شودمیدهد به وي مسترد 

واحدهاي شهریة  اقدام به انصراف از تحصيل نماید الزم است عالوه بر هاي پایانی(آزمونشروع س از )پاول سال نيم چنانچه دانشجویی پس از اتمامـ 3

و صصی در كارشناسی ارشد واحد تخ 8روس تخصصی در كارشناسی، واحد د 16)معادل تحصيلیسال نيم یک متغيرشهریة  شهریة ثابت و ،شدهاخذ

 .كندپرداخت  دانشگاهبه به عنوان جریمه انصراف انصراف را دانشجویان هم ورودي خود در سال تحصيلی شهریة  بر اساس (دكتري

 .شودنمی نامهآیين هاي اینتخفيفانصراف مشمول جریمة  :1تبصرۀ 

 .استهاي تحصيلی معاف سالنيمشهریة  از پرداخت هرگونه وجه اضافه بر شودمیضوابط آموزشی اخراج بر اساس ی كه : دانشجوی2تبصرۀ 

 .انصراف خواهد بودجریمة يز مشمول ن ،و مدرک كاردانی دریافت كند دهد در صورتی كه دانشجو پس از گذراندن نيمی از دروس كارشناسی انصراف :3تبصرۀ 

 ،دههاي گذرانسالثابت و متغير نيمشهریة  برافزون  ،صورت اخراج یا انصراف اي كه از تحصيل رایگان استفاده كرده است درطلبهدانشجوي  :1تبصرۀ 

 .هستانصراف نيز جریمة ملزم به پرداخت 

 .شودنمی نامهآیين اینشهریة  مشمول تخفيفات ،اول انصراف دهدسال نيم در صورتی كه دانشجو قبل از شروع امتحانات: 3تبصرۀ 

فعال دانشجو بر اساس تشخيص آموزش است )نه زمان مراجعه( و محاسبات سال نيم مالک تسویه حساب دانشجویان انصرافی و اخراجی، آخرین :6تبصرۀ 

 گيرد.میفعال انجام سال نيم آخرین ةنامآیين مالی بر اساس

 لغو قبولی دانشجو: 6مادۀ 
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كی، یا رئيس مركز آموزش الكترونيتأیيد معاون آموزشی مربوط بر اساس یا  قبولی دانشجویی را منتفی اعالم كند،سازمان سنجش آموزش كشور چنانچه 

 .شودمیمسترد  پرداختی دانشجو به ويشهریة  واجد شرایط تحصيل شناخته نشود،ـ  ويبدون كوتاهی از سوي  ـ داوطلب
 

 حذف درسشهریۀ  :7مادۀ 
متغير آن  ةشهری شود،حذف ـ بدون كوتاهی از سوي دانشجو  ـیا درسی از طرف آموزش در صورتی كه حذف درس در زمان حذف و اضافه انجام گيرد 

  .شودنمیمتغير مسترد  ثابت وشهریة  ،سالنيمدرس یا حذف پزشكی و  اما در حذف اضطراري ،گرددثبت میدر بستانكاري مالی دانشجو درس 
 

  هافیفتخ: 8مادۀ 
ا ثابت یا متغير مصوب و نيز كاهش یشهریة  تمام یا بخشی از تخفيفدر هر زمان نسبت به  تواندمیمصالح مورد نظر دانشگاه با توجه به اقتضائات و 

 گيري كند.تصميمقبل، در صورت لزوم( هاي ورودي)حتی براي ها تخفيفافزایش 

پيوست  و تحصيلیسال نيم شروع ماه پس ازحداكثر تا یک دانشگاه به آن ةو ارائ درخواست تخفيففرم  دانشجویی پس از تكميل هاياعمال تخفيفـ 1

 پذیر است.كردن مستندات مربوط و تأیيد مراجع ذكرشده امكان

با سال نيم قبل( نياز به ارائه درخواست ندارد و پس از نهایی شدن نمرات هرسال نيم )تخفيف معدل« دانشجویان ممتاز دانشگاه»تخفيف بند  تبصره:

كميل و ت ،. در سایر مواردشودمیثبت  ،در بستانكاري مالی دانشجوي مشمولمذكور تخفيف طی ليستی به امور مالی دانشجویی اعالم و تأیيد آموزش 

 الزامی است.سال نيم فرم درخواست تخفيف براي هرارائة 
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 بعد از تخفيف استفاده كنند.سال نيم توانند دردانشجویان مشروط نمیـ 2

یان مقطع دانشجو برايسال نيم براي دانشجویان مقطع كارشناسی و دكتري و سنوات تحصيلی بيش از چهارسال نيم يش از هشتب سنوات تحصيلیـ 3

 .شودنمیهاي این نامه تخفيف، مشمول ارشد كارشناسی

 شوند.مشمول استفاده از تخفيف نمیكنند هاي دولتی یا غير دولتی، تمام یا بخشی از شهریة آنها را پرداخت میدانشجویانی كه سازمانـ 4

ها در مدت گواهی یا استرداد مبالغ تخفيف منوط به عدم استفاده از تخفيف ،به دانشجو )گواهی اعالم یا پرداخت(شهریة  هرگونه گواهیارائة  تبصره:

مورد درخواست سال نيم دانشگاه اخذ نماید تخفيفاز شهریة  و چنانچه دانشجو بخواهد بعد از اخذ تخفيف، گواهی اعالم یا پرداختشده است گرفته 

 .استكامل بدهی آن مدت تسویة  منوط بهشهریة  گواهی پرداختارائة حذف خواهد شد، همچنين 

 نامهآیين هاي دیگر اینتخفيفكنند مشمول هيچ یک از میطالب استفاده ویژۀ دانشجویان مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد كه از تخفيف ـ 5

 درصد 21عالوه بر تخفيف بند مذكور، حداكثر تا سقف توانند میكنند میتخفيف ویژه طالب استفاده « ب»دانشجویان مقطع دكتري كه از بند  شوند.نمی

 استفاده كنند.پژوهشگران از بند تخفيف سال نيم ثابتشهریة 

 درصد تخفيف در 61هاي تخفيف و تا سقف بندتوانند حداكثر سه مورد از می مقطع دكتري در مجموع« الف»از جمله طالب بند  سایر دانشجویانـ 6

 را استفاده كنند.سال نيم ثابتشهریة 

ستثنی م مذكور سقف كه انتساب آن به دانشگاه قرآن وحدیث تصریح شده باشد از علمی پژوهشی مربوط به مقاالت علمی ترویجی یا تخفيف :1تبصرۀ 

 است.
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 شده باشد.تأليف تخفيف باید در حين تحصيل براي شده ارائهمقاله یا كتاب  ،پژوهشگران مورد تخفيف در :2تبصرۀ 

گر دی نامه و ...( درپایانشده از استخراجمقاالت  ،آموزشی و پژوهشی )مثل آزمون جامعسابقة گيرد كه به عنوان به مقاالتی تخفيف تعلق می :3تبصرۀ 

 فته باشد.هاي دانشگاه مورد استفاده قرار نگربخش

 .شودنمی نامهآیين تحصيل در ترم تابستان مشمول هيچ یک از تخفيفات اینـ 7

ک مثبته مدارارائة ثابت است و چنانچه مشمول تخفيف باشد پس از شهریة  ملزم به پرداخت كامل حداقل دانشجو ،تحصيلیسال نيم براي ثبت نام هرـ 8

   .شودمی و ثبت تخفيف براي وي محاسبهـ  تحصيلیسال نيم اه پس از شروع هرم حداكثر تا یک ـ

 براي انتخاب واحد مقطع مربوط كمتر باشد معدل آن شدهاخذهاي از حداقل واحدسال نيم دانشجو در پایاننمرۀ در صورتی كه تعداد واحدهاي داراي ـ 9

 بعد تأثيري ندارد.سال نيم براي استفاده از تخفيف دانشجویان ممتاز درسال نيم

اعمال خواهد شد و تخفيفات  92ـ  93مالی دانشجویی سال تحصيلی  ةنامآیين 8مادۀ بر اساس  93ـ  94تخفيفات دانشجویان ورودي ماقبل سال تحصيلی ـ 11

 .دایشان صادر نشو بارۀدر ه ابالغ جدیدي از سوي دانشگاهدر صورتی كاست ایشان  يسال ورود ةنامآیين و ما بعد آن تابع 93ـ  94دانشجویان ورودي سال تحصيلی 
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 کارشناسی مقطعتخفیفات ـ 8 ـ1

 توضیح درصد تخفیف شرح وضعیت مشموالن تخفیف کد ردیف

 آموزان ممتاز مقطع متوسطهدانش 1011 1
ــطه آنان  به  18داوطلبانی که معدل کتبی دوره متوس

 باال باشد

اول و سال نیم ثابتشهريۀ  درصد 30

 دوم
 

2 
1021 

 ممتاز دانشگاهدانشجويان 

تا  18تحصیلی معدل سال نیم دانشجويانی که در يک

 را کسب کنند. 88/18
 معدل دروس تطبیق زده شده در تخفیفات تأثیري ندارد بعدسال نیم ثابت درشهريۀ  درصد 20

1022 
و 18تحصیلی معدل سال نیم دانشـجويانی که در يک 

 را کسب کنند18باالي 
  بعدسال نیم ثابت درشهريۀ  درصد 10

 طالب 1031 3
ــطح يک حوزه برادران يا حدالا     حـدالـا اتمـام س

ــی براي طالب جامعه الرهرا و  80گذراندن  واحد درس

 مرکر مديريت خواهران حوزه

 منوط به ارائه مدارك الزم سالثابت هر نیمشهريۀ درصد  80

4 1011 

دانشجويان ممتاز مقطع کاردانی به باالي 

حديث و امام صادق )ع( و دانشگاه لرآن و 

 شهید مطهري و علوم اسالمی رضوي

و  18در صورتی که معدل کا مقطع مربوط آنان 

 باالتر باشد

سال نیم ثابت هرشهريۀ  درصد10

 سال(تحصیلی )براي هشت نیم
 است. مثبته مداركمنوط به ارائه 

 پـژوهشـگـران 1031 5
انتشار هاي معتبر يا کسـب رتبه در يیی از جشـنواره  

 کتاب يا مقاله در نشريات معتبر

 حین تحصیا( در به تشخیص دانشگاه )

 درصد 23تا  10به ازاي هر مورد 

براي  درصد، 30تا سقف ثابت شهريۀ 

 سال بعدنیم

 پژوهشمديريت آموزش و با ارائه مدرك معتبر و تأيید 

 فعاالن فرهنگی 1061 6
امتیاز از امور  80دانشـجويانی که در هر سال باالتر از  

 فرهنگی کسب کنند

ثابت شهريۀ از  درصد 23تا سقف 

 سال بعدنیم

ی معاون فرهنگتأيید با بر اسـاس دستور العما امتیاز فرهنگی  

ــجويی در  ــوري و هـاي  دورهو امور دانش مرکر در رئیس حض

 مجازيهاي دوره

 حافظان لرآن کريم 1071 7
استاد  ؛قرآناستاد حفظ  1دارندگان مدرک تخصصی درجه 

 تعلیم قرائت قرآن واستاد قرائت قرآن
 ثابت و متغیرشهريۀ  درصد 23

بر اسـاس مدرك تخصصی حف  لرآن کريم با امضاي مشترك  

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس سازمان تبلیغات اسالمی 
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 توضیح درصد تخفیف شرح وضعیت مشموالن تخفیف کد ردیف

1072 

دارندگان مدرک تخصصی درجه دو حافظ ممتاز قاری ممتاز 
سدددو  قرائددت قرآن و دارندددگددان رت دده اول  تددا  و مدددر 

 مسابقات بین المللی حفظ کل و قرائت قرآن
 ثابت و متغیرشهريۀ  درصد 20

شوراي عالی  08/08/1381مورخه  373بر اساس مصوبه جلسه 

 ارزيابی حافظان لرآنانقالب فرهنگی از سوي شوراي 

1073 

دارندگان مدرک تخصصی درجه سه حافظ کل قرآن، قاری 
معلم قرائت قرآن و دارندگان رت ه عالی و ممتاز برگزیده و 

مسابقات کشوری حفظ کل و قرائت سازمان اوقاف و امور 
 خیریه

 ثابت و متغیرشهريۀ  درصد 13

1071 

دارندگان مدرک تخصصی درجه چهار حافظ بیست جزء و 
دارندگان رت ه اول تا سو  مسابقات ملی حفظ کل و قرائت 

نفر اول مسدابقات سددراسری قرآن دانشدوویان کشدور و 
 دانش آموزی حفظ کل  و قرائت قرآن

 ثابت و متغیرشهريۀ  درصد 10

1073 

دارندگان مدرک تخصصی درجه پنج حافظ ده جزء قرآن و 
قاری قرآن و نفرات اول تا سددو  مسددابقات اسددتانی حفظ 

 کل و قرائت سازمان اوقاف و امور خیریه
 ثابت و متغیرشهريۀ  درصد 3

 دانشگاه لرآن و حديث کارکنان  1081 8

کارکنان تما  وقت دانشدااه و پووششااه قرآن و حدی  و 
موسسه علمی فرشنای دارالحدی  و خانواده تحت تکفل 

 ایشان )شمسر و فرزندان تحت تکفل(
 سالدر هر نیمثابت شهريۀ  درصد 30

الرامی است. سال نیم ارائه گواهی اشتغال به کار در هر

ز توانند ا آموزشیاران مرکر شخصا به تشخیص ريیس مرکر می

 مند شوند.اين تخفیف بهره

 ايـثـارگـران 1081 9
الف( جان ازان، آزادگان و رزمندگان   ب( شمسر و فرزندان 

 تحت تکفل جان ازان، آزادگان و شهدا
 امور ايثارگران يا نیرو هاي مسلح نامه از بنیاد شهید وبا ارائه معرفی سالدر هر نیم ثابتشهريۀ  درصد 20

 اعضاي يک خانواده در تحصیا همرمان 1101 11
بیش از یک نفر از اعضای خانواده )تحت تکفل فرد واحد( 

 مشغول تحصیل در شمین دانشااه باشند.
براي هر نفر در  ثابتشهريۀ  درصد20

 مدت تحصیا همرمان
 براي هر يک از افراد که تحت تیفا باشند.

 با ارائه معرفی نامه از کمیته امداد و سازمان بهريستی ثابتشهريۀ  درصد 30 شای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستیخانواده سرپرستبیخانواده هاي کم درآمد و  1111 11

 نامهمرکر اشاره شده در تفاهمنامه از با ارائه معرفی براساس تفاهم نامه بر اسا  توافقات تفاشم نامه هانامه با سازمانتفاهم 1121 12

 

معاون  7و  6هاي ردیفمعاون پژوهشی دانشگاه،  5براي ردیف  ،معاون آموزشی دانشگاه 4و3 ،2، 1هاي ردیفهاي حضوري قم براي دورهمرجع تشخيص در  تذکر:
رئيس مركز آموزش الكترونيكی و  ،هاي مجازي و حضوري شعبدورهاست و مرجع تشخيص براي  مدیر كل امور مالیها ردیفدانشجویی دانشگاه و سایر  و فرهنگی
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 .توانند تمام یا برخی از اختيارات خود را در این خصوص به فرد یا افراد مورد نظر تفویض كنندمیمراجع تشخيص فوق الذكر  است. مربوطرئيس شعبه 
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 ارشدکارشناسیتخفیفات مقطع ـ 8ـ2

 توضیح تخفیف درصد شرح وضعیت مشموالن تخفیف کد ردیف

1 
هاي برتر آزمون رتبه 2011

سراسري 

 ارشدکارشناسی

ارشد دانشجويانی که در آزمون سراسري ورودي کارشناسی

 )رتبه کا داوطلب بدون سهمیه( را کسب کنند. 30تا  1رتبه 

 معاف از پرداخت شهريۀ کا دوره ارشد

 سال()براي چهار نیم
 است. مثبتهمنوط به ارائۀ مدارك 

2012 
دانشجويانی که در آزمون سراسري ورودي کارشناسی ارشد 

 )رتبه کا داوطلب بدون سهمیه( را کسب کنند 100تا  31رتبه 

سال تحصیلی درصد شهريۀ ثابت در هر نیم 10

 سال()براي چهار نیم

2 2021 

دانشجوي ممتاز مقطع 

کارشناسی دانشگاه 

 لرآن و حديث

آموختگان مقطع کارشناسی دانشجويی که در بین کا دانش

دانشگاه )اعم از حضوري و مجازي( در همان سال تحصیلی 

 را کسب کرده باشد. 3تا  1فراغت از تحصیا، رتبه 

 معاف از پرداخت شهريۀ کا دوره ارشد

 سال()براي چهار نیم

و کسب حدالا معدل  مثبتهمنوط به ارائۀ مدارك 

در مقطع کارشناسی و فراغت از تحصیا در 18

 سال با احتساب سنواتداکثر ده نیمح

3 2031 

دانشجويان ممتاز مقطع 

کارشناسی دانشگاه لرآن 

و حديث و امام صادق 

)ع( و شهید مطهري و 

 علوم اسالمی رضوي

و باالتر  18در صورتی که معدل کا مقطع کارشناسی آنان 

 باشد

 

سال تحصیلی درصد شهريۀ ثابت هر نیم 10

 سال()براي چهار نیم
 است. مثبتهمنوط به ارائۀ مدارك 

4 2011 

دانشجويان ممتاز مقطع 

کارشناسی ساير 

 هادانشگاه

و باالتر  18در صورتی که معدل کا مقطع کارشناسی آنان 

 باشد

سال تحصیلی درصد شهريۀ ثابت هر نیم 30

 سال()براي چهار نیم
 است. مثبتهمنوط به ارائۀ مدارك 

5 
2031 

دانشجويان ممتاز 

 دانشگاه

 88/18تا  18سال تحصیلی معدل دانشجويانی که در هر نیم

 را کسب کنند.

سال بعد )که به حساب درصد شهريۀ ثابت نیم 20

 .(بستانیاري دانشجو لحاظ می شود

مالك معدل کا دروس )اعم از تخصصی، 

 نیاز و جبرانی( استپیش

معدل دروس تطبیقی در تخفیفات تأثیري 

 2032 ندارد
را 18و باالي18سال تحصیلی معدل دانشجويانی که در هر نیم

 کسب کنند.

سال بعد )که به حساب درصد شهريۀ ثابت نیم 10

 شود.(بستانیاري دانشجو لحاظ می

6 
برگريدگان المپیادهاي  2061

 علمی، دانشجويی

 رتبه اول تا سوم
 معاف از پرداخت شهريۀ کا دوره ارشد

 به ارائۀ گواهی از سازمان مربوط منوط )براي چهار نیمسال(

 درصد تخفیف شهريۀ ثابت در سال اول تحصیا 30 رتبه چهارم تا دهم 2062
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 توضیح تخفیف درصد شرح وضعیت مشموالن تخفیف کد ردیف

 سال اول تحصیا درصد شهريۀ ثابت در 10 رتبه يازدهم تا پانردهم 2063

 طالب 2071 7
واحد  80حدالا اتمام سطح يک حوزه برادران يا حدالا گذراندن 

 جامعه الرهرا و مرکر مديريت خواهران حوزهدرسی براي طالب 
 منوط به ارائۀ مدارك الزم سالدرصد تخفیف شهريه ثابت هر نیم 80

 پـژوهشـگـران 2081 8
هاي معتبر يا انتشار کتاب يا کسب رتبه در يیی از جشنواره

 (مقاله در نشريات معتبر  درطول تحصیا )به تشخیص دانشگاه

درصد شهريۀ ثابت تا  23تا  10به ازاي هر مورد، 

 سال بعددر صد براي نیم 30سقف 

با ارائۀ مدرك معتبر و تأيید مديريت آموزش 

 و پژوهش

 فعاالن فرهنگی 2081 9
امتیاز از امور فرهنگی  80دانشجويانی که در هر سال باالتر از 

 کسب کنند.
  

 درصد از شهريه ثابت نیمسال بعد 23تا سقف 

امتیاز فرهنگی با تأيید براساس دستورالعما 

معاونت فرهنگی و امور دانشجويی در 

هاي ههاي حضوري و رئیس مرکر در دوردوره

 مجازي

11 

2101 

 حافظان لرآن کريم

استاد حف  لرآن, استاد تعلیم  1دارندگان مدرك تخصـصـی درجه   

 لرائت لرآن واستاد لرائت لرآن
 درصد شهريۀ ثابت و متغیر بجر پايان نامه 23

اساس مدرك تخصصی حف  لرآن کريم با  بر

امضاي مشترك وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی و 

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی بر اساس مصوبه 

شوراي عالی  08/08/1381مورخه  373جلسه 

انقالب فرهنگی از سوي شوراي ارزيابی حافظان 

 لرآن

 

2102 
ممتاز و مدرس لرائت دارنـدگان مدرك تخصــصــی درجه دو حاف  ممتاز لاري  

 لرآن و دارندگان رتبه اول تا سوم مسابقات بین المللی حف  کا و لرائت لرآن
 نامهدرصد شهريۀ ثابت و متغیر به جر پايان 20

2103 

دارندگان مدرك تخصصی درجه سه حاف  کا لرآن، لاري برگريده و 

کشــوري معلم لرائت لرآن و دارندگان رتبه عالی و ممتاز مســابقات 

 حف  کا و لرائت سازمان اولاف و امور خیريه
 نامهدرصد شهريۀ ثابت و متغیر به جر پايان 13

2101 

دارندگان مدرك تخصـصی درجه چهار حاف  بیست جر  و دارندگان  

رتبه اول تا سـوم مسابقات ملی حف  کا و لرائت لرآن دانشجويان  

حف  کا  و لرائت کشـور و نفر اول مسابقات سراسري دانش آموزي  

 لرآن

 نامهدرصد شهريۀ ثابت و متغیر به جر پايان 10

2103 

دارندگان مدرك تخصصی درجه پنج حاف  ده جر  لرآن و لاري لرآن و 

نفرات اول تا سـوم مسابقات استانی حف  کا و لرائت سازمان اولاف و  

 امور خیريه
 نامهدرصد شهريۀ  ثابت و متغیر به جر پايان 3

11 2111 
کارکنان  دانشگاه لرآن 

 و حديث

کارکنان تمام ولت دانشگاه و پژوهشگاه لرآن و حديث و موسسه علمی 

فرهنگی دارالحديث و خانواده تحت تیفا ايشان )همسر و فرزندان 

 تحت تیفا(

 سالدر هر نیمشهريۀ ثابت  درصد 30
سال الرامی ارائه گواهی اشتغال به کار در هر نیم

آموزشیاران مرکر شخصا به تشخیص ريیس است. 

 مند شوند.توانند از اين تخفیف بهره مرکر می
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 توضیح تخفیف درصد شرح وضعیت مشموالن تخفیف کد ردیف

 ايـثـارگـران 2121 12
 الف( جانبازان، آزادگان و رزمندگان

 ب( همسر و فرزندان تحت تیفا جانبازان، آزادگان و شهدا

 سالدر هر نیم شهريۀ ثابت درصد 20

 سال()براي چهار نیم

نامه از بنیاد شهید و امور با ارائۀ معرفی

 يا نیرو هاي مسلح ايثارگران

13 2131 
اعضاي يک خانواده در 

 تحصیا همرمان

بیش از يک نفر از اعضاي خانواده )تحت تیفا فرد واحد( 

 مشغول تحصیا در همین دانشگاه باشند.

براي هر نفر در مدت  شهريۀ ثابت درصد20

 سال(تحصیا همرمان )حد اکثر براي چهار نیم
 براي هر يک از افراد که تحت تیفا باشند.

14 2111 
هاي کم درآمد و خانواده

 سرپرستبی
 هاي تحت پوشش کمیته امداد و بهريستیخانواده

 درصد شهريۀ ثابت 30

 سال()براي چهار نیم

امداد و سازمان با ارائۀ معرفی نامه از کمیته 

 بهريستی

 نامهبراساس تفاهم نامهبر اساس توافقات تفاهم هانامه با سازمانتفاهم 2131 15
نامه از مرکر اشاره شده در با ارائۀ معرفی

 نامهتفاهم

 
معاون فرهنگی و  11و  9معاون پژوهشی دانشگاه، ردیف  8معاونت آموزشی دانشگاه، ردیف  7تا  1حضوري قم براي ردیف دورۀ مرجع تشخيص در  تذکر:

معاون آموزشی دانشگاه  2 و 1 ردیف ،هاي مجازي و حضوري شعبدورهاست و مرجع تشخيص براي  مدیر كل امور مالیها ردیفدانشجویی دانشگاه و سایر 
 مركز آموزش الكترونيكی و رئيس شعبه مربوط است. ها رئيسردیفو سایر 

  تواند تمام یا برخی از اختيارات خود را در این خصوص به فرد یا افراد مورد نظر تفویض كنند.میمراجع تشخيص فوق الذكر 
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 مقطع دکتریتخفیفات ـ 8ـ3

 توضیح درصد تخفیف شرح وضعیت مشموالن تخفیف کد ردیف

1 
3011 

 طالب

اتمام سطح يک حوزه برادران يا حدالا گذراندن الف( حدالا 

واحد درسی براي طالب جامعه الرهرا و مرکر مديريت  80

 خواهران حوزه

ثابت هر شهريۀ  درصد 30

 سالنیم

 
 مدارك الزمارائۀ  منوط به

3012 
يا معدل کا کارشناسی  3ابی که معدل سطح ب( طلّ

 باشد. 18يا باالتر از  18ارشد آنان 

 سالثابت هر نیمشهريۀ  درصد 60

 سال()براي هشت نیم
 مدارك الزمارائۀ  منوط به

2 3021 

دانشجويان غیر طلبه ممتاز مقطع کارشناسی 

هاي لرآن و حديث امام صادق ارشد دانشگاه

 )ع(، شهید مطهري و رضوي مشهد

و  18در صورتی که معدل کا کارشناسی ارشد آنان 

 باشد. 18باالتر از 

سال نیم ثابت هرشهريۀ  درصد 30

 سال()براي هشت نیم تحصیلی
 مدارك الزمارائۀ  منوط به

3 3031 
دانشجويان غیر طلبه ممتاز مقطع کارشناسی 

 هاارشد ساير دانشگاه

و باالتر از  18در صورتی که معدل کارشناسی ارشد آنان 

 باشد 18

 ثابت هرشهريۀ  درصد 20

تحصیلی )براي هشت سال نیم

 نیمسال(

 مدرك الزمارائۀ  منوط به

 پژوهشگران 3011 4
 پژوهشی منتشر شده درطول تحصیا ـ مقاالت علمی

 ت علمی(أ)مشترك يا مستقا با اعضاي هی

ثابت شهريۀ  درصد 10

سال بعد از انتشار به درنیم

 ازاي هر مقاله

 مدارك الزمارائۀ  منوط به

5 

3031 

 حافظان لرآن کريم

استاد  ،استاد حف  لرآن 1دارندگان مدرك تخصـصی درجه  

 استاد لرائت لرآن تعلیم لرائت لرآن و

 هثابت و متغیر بشهريۀ  درصد 23

 نامهجر پايان
بر اساس مدرك تخصصی حف  لرآن کريم با امضاي 

مشترك وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس سازمان 

مورخه  373تبلیغات اسالمی بر اساس مصوبه جلسه 

عالی انقالب فرهنگی از سوي شوراي  08/08/1381

 شوراي ارزيابی حافظان لرآن

 

3032 
دارندگان مدرك تخصـصی درجه دو حاف  ممتاز لاري ممتاز و  

مدرس لرائت لرآن و دارندگان رتبه اول تا ســوم مسابقات بین 

 المللی حف  کا و لرائت لرآن

 هثابت و متغیر بشهريۀ  درصد 20

 نامهجر پايان

2033 

ــه حاف  کا لرآن، لاري   دارنـدگان مدرك تخصــصــی درجه س

رتبه عالی و ممتاز لرائـت لرآن و دارنـدگـان     برگريـده و معلم  

 خیريه مسابقات کشوري حف  کا و لرائت سازمان اولاف و امور

 هثابت و متغیر بشهريۀ  درصد 13

 نامهجر پايان

 هثابت و متغیر بشهريۀ  درصد 10 دارندگان مدرك تخصـصی درجه چهار حاف  بیست جر  و  3031
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 توضیح درصد تخفیف شرح وضعیت مشموالن تخفیف کد ردیف
دارندگان رتبه اول تا سـوم مسابقات ملی حف  کا و لرائت  

لرآن دانشجويان کشور و نفر اول مسابقات سراسري دانش 

 آموزي حف  کا  و لرائت لرآن

 نامهجر پايان

3033 

دارندگان مدرك تخصصی درجه پنج حاف  ده جر  لرآن و لاري 

سـوم مسـابقات استانی حف  کا و لرائت   لرآن و نفرات اول تا 

 سازمان اولاف و امور خیريه

 هثابت و متغیر ب شهريۀ  درصـد  3

 نامهجر پايان

 دانشگاه لرآن و حديث کارکنان  3061 6

کارکنان تمام ولت دانشگاه و پژوهشگاه لرآن و حديث و 

موسسه علمی فرهنگی دارالحديث و خانواده تحت تیفا 

 فرزندان تحت تیفا(ايشان )همسر و 

در  ثابتشهريۀ  درصد 13

 سالنیمهشت 

الرامی است. سال نیم ارائه گواهی اشتغال به کار در هر

مرکر رئیس آموزشیاران مرکر شخصاً به تشخیص 

 شوند.مند بهرهتوانند از اين تخفیف می

 ايثارگران 3071 7

 الف( جانبازان، آزادگان و رزمندگان

تیفا جانبازان، آزادگان و  ب( همسر و فرزندان تحت

 شهدا

ثابت در هشت شهريۀ درصد  20

 سالنیم
اي يا نیروه نامه از بنیاد شهید و امور ايثارگرانمعرفیارائۀ  با

 مسلح

 اعضاي يک خانواده در تحصیا همرمان 3081 8
بیش از يک نفر از اعضاي خانواده )تحت تیفا فرد 

 باشند.واحد( مشغول تحصیا در همین دانشگاه 

براي هر  ثابتشهريۀ  درصد 13

نفر در مدت تحصیا همرمان 

)حد اکثر براي هشت 

 سال(نیم

 براي هر يک از افراد که تحت تیفا باشند.

 هاي تحت پوشش کمیته امداد و بهريستیخانواده سرپرستهاي کم درآمد و بیخانواده 3081 9
ثابت )براي شهريۀ  درصد 30

 سال(هشت نیم
 امداد و سازمان بهريستیکمیتۀ نامه از معرفیارائۀ  با

 نامهنامه از مرکر اشاره شده در تفاهممعرفیارائۀ  با نامهتفاهمبراساس  نامهتفاهمبر اساس توافقات  هانامه با سازمانتفاهم 3101 11

 
مدیر كل ها ردیفمعاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و سایر  5معاونت آموزشی دانشگاه، ردیف  4و3،2، 1حضوري قم براي ردیف دورۀ يص در مرجع تشخ تذکر:

 امور مالی است.
هاي دكتري است و كه شامل كليه ورودي، مگر بند مربوط به تخفيف پژوهشگران شودمیبه بعد اعمال  89هاي وروديبراي تنها تخفيف مقطع دكتري  :1تبصرۀ 
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مالک  ،مالی دانشجویی زمان آغاز تحصيل آنان ةنامآیين هاوروديو براي سایر  شودمیبه بعد اعمال  93هاي وروديبراي تنها مقطع دكتري  3 تا 1هاي بند تخفيف
 عمل خواهد بود.

 استفاده كنند.توانند میتنها از یكی از دو بند الف یا ب  ،مشمول تخفيف ردیف یکطالب  ،در مقطع دكتري :2تبصرۀ 

 

 هریهـپرداخت ش: نحوۀ 9مادۀ 

 د.نپرداخت كن یكجا را ثابت خودشهریة  و یا حداقل خوددروس انتخابی ثابت و متغير  ةشهری ،هنگام انتخاب واحد بایددانشجویان 
ر این كند در غيتسویه )طبق اقساط مورد نظر دانشگاه( سال نيم امتحانات پایان آغاز از قبل هفته دوتا  حداكثرخود را شهریة  كل مبالغدانشجو الزم است  :تبصره
 را ندارد.سال نيم شركت در آزمون پایان ۀاجاز صورت

 

 جرائم تأخیر: 11مادۀ 
 و ریال 111/841كارشناسی ارشد  در مقطع ،ریال 111/611 كارشناسی طعمقااعم از ثابت و متغير( در )شهریة  یا پرداخت ، انتخاب واحدتأخير در ثبت نامجریمة 

)جرائم تأخير ساالنه متناسب با  است. و پژوهش ریال. مرجع تشخيص در مقصر بودن دانشجو مدیریت امور آموزشی 111/211/1در مقطع دكتري  آخرین ورودي
 كند.(میتغيير  ،رسدمیها كه به تصویب هيأت امنا رشتهشهریة  كمترین درصد افزایش

 

 و بیمه حوادث کارت دانشجویی و المثنینامه، دانشصدور  ۀهزین: 11مادۀ 
 .ریال است 111/411و هزینة صدور المثنی براي بار دوم  استریال 111/311صدور المثنی  ةهزین و ریال 111/151یی كارت دانشجو ةهزین

 است. ریال 111/511 تمبر جمعاً 2و ابطال  نامههزینه صدور دانش
هر ر دمبلغی را به عنوان بيمه حوادث  براساس مصوبه وزارت علومسال نيم ثابت و متغير در هرشهریة  الزم است عالوه بر)غير از ميهمان( حضوري  اندانشجویكلية 

 .كندپرداخت  سال تحصيلی
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و براي  86ـ  87 تحصیلی اولسال نیم ابتدايو از لرار گرفت  مجدد مورد بازنگري 1386بستانتادر صره تب دوسی و ماده و  يازده نامه دراين آيین
 گردد.ن لم يین تلقی میأنامه از اين تاريـخ به بعد کوبات مغاير با اين آيینمصهمۀ ست. االجراالزمها تمامی ورودي


