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 ثابت و متغير  ةهریش: 1ماده 

کند  نمی ثابت هر ورودی تا انتهای سنوات مجاز تحصیلی تغییر    ۀشهری  است.  نامه آیین  بر اساس اینسال  نیم  ثابت و متغیر هرشهریۀ    دانشجو موظف به پرداختـ  1

 .شوددریافت می  ، از دانشجو هر سالمالی جدیِد   ۀنامآیین  تعیین و طبق هیأت امنا مصوبۀ متغیر هر سال بر اساس شهریۀ  اما

شهریۀ  مجدد درس بایستی  انتخاب  برای    ،قبولی کسب نكند نمرۀ  در درسی    غیر طلبه( طلبه و  ـ    )اعم از بورسیه و غیر بورسیه   چنانچه دانشجو   :1تبصرۀ  

 .  کند ورودی پرداخت   آخرینمتغیر  شهریۀ   متغیر آن درس را مطابق

 متغیر تعداد واحدهای انتخابی دانشجو است.شهریۀ  اضافۀ تحصیلی به سال نیم  ثابت هر شهریۀ  درصد   50 ،تابستاندورۀ شهریۀ  :2تبصرۀ 

مؤسسۀ  تعدادی از واحدهای درسی خود را در    دانشگاهدایر نباشد و دانشجو با کسب موافقت    دانشگاه قرآن و حدیثدر  دورۀ تابستان  چنانچه    :3تبصرۀ  

 مقصد خواهد بود. مؤسسۀ ثابت و متغیر به شهریۀ   موظف به پرداخت ،دیگری بگذراند 

 ( . شود نمی   ثابت اخذ شهریۀ    سنوات   مرخصی تحصیلی بدون احتساب در در  )   ملزم به پرداخت شهریۀ ثابت است.  ،کند استفاده می   دانشجویی که از مرخصی تحصیلی با احتساب در سنواتـ  2

 شود. می   محاسبه   ثابت شهریۀ    بدون سال  نیم   دو تنها    ، به موقع درخواست مرخصی از سوی دانشجو ارائۀ  در صورت  ـ    برای هر بار زایمان ـ    در مرخصی زایمان   :4  ۀ تبصر

 . توسط دانشجو خواهد بود   انتخابی دروس  شهریۀ    و ثابت  شهریۀ    آموزشی مستلزم پرداخت نصف نامۀ  آیین به استاد برابر با ضوابط مندرج در  استفاده از فرصت معرفی  ـ 3

  در غیر این صورت   شود؛می   لحاظبستانكاری مالی دانشجو    درشهریه آن    شودحذف  همان ترمی که انتخاب شده    اختیاریدر مهلت حذف و اضافه  چنانچه درسی    ـ4

 شود.نمی متغیر مسترد شهریۀ 

 . ست ی ن درس    آن متغیر  شهریۀ    مشمول پرداخت   ، نیاز معاف شود معاونت آموزشی از گذراندن برخی از دروس جبرانی یا پیش تأیید    چنانچه دانشجو به تشخیص گروه و ـ  5

دانشجو ملزم به پرداخت    ،شده از سوی وزارت علوم( ادامه پیدا کند   دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی بیش از سنوات مجاز )اعالمدر صورتی که سنوات تحصیلی  ـ  6

   است. تحصیلیسال نیم  در همان  بر اساس آخرین ورودی دانشگاهسال نیم  ثابت هر شهریۀ  نصف

ارشد  ؛  سال نیم   14کارشناسی مجازی  ؛  سال نیم   8کارشناسی حضوری    :   از این قرار است علوم  فعلی وزارت های  نامه آیین   بر اساس   ، سنوات مجاز تحصیل :    5تبصره  

 . سال نیم   8و دکتری  سال  نیم   4  مجازی حضوری و  



 1400آیین انمه مالی دانشجویی 

  

2 

 کفایت پژوهشی است.تحویل  مالی شهریه، تاریخ تسویۀ برای دانشجویان ارشد و دکتری مالک  ـ 7

 گردد. سال دوم تحصیلی منظور می سال اول و سی و یكم شهریور ماه پایان نیم ام بهمن ماه پایان نیم در تسویه مالی دانشجویان مذکور، سی  : 6 تبصره 

 داخت کنند. باید شهریه این دروس را پر  ، دروس متن پژوهی را انتخاب کنند تغییر شیوه  و بعد با پایان نامه را انتخاب کنند  ،رایگانتحصیل اگر طالب    -8

شود ولی  شهریه بر اساس ورودی خودشان حساب می   ، گیرند  می  (  با پرداخت شهریه در سنوات )    مرخصی بدون احتساب  ، درمورد دانشجویانی که درسنوات مجاز -9

 گردد.شهریه براساس نصف آخرین ورودی محاسبه می  ، بگیرند  احتساب در سنوات ) با پرداخت شهریه (اگر خارج از سنوات مجاز مرخصی بدون 

، عالوه بر پرداخت هزینه واحدهای درسی جایگزین پایان دهند نامه را اخذکرده  ولی به هر دلیل به آموزش محور تغییر شیوه  ارشدکه واحد پایان کارشناسی  دانشجویان    - 10

 طبق حاالت ذیل بخشی از هزینه پایان نامه را بپردازند:  ، الزم است نامه 

 . بدون هزینه پیش از تصویب طرح اجمالی    - الف            

 . پس از تصویب طرح اجمالی، معادل نیم واحد   - ب           

 پس از تصویب طرح تفصیلی، معادل یک واحد پایان نامه .   - ج            

 گردد. می   لحاظ   وی   بستانکاری   به حساب اریزی مازاد دانشجو  : در صورت تغییر شیوه، مبالغ و   7 تبصره 

     خارج از سنوات مجاز، ملزم به پرداخت شهریه    ، باشند، در صورت تغییر شیوه از آموزشی پژوهشی به آموزش محور مند می ای که از تحصیل رایگان بهره دانشجویان طلبه     - د    

 باشند. نامه و شهریه کامل ثابت نیمسال مربوط می واحدهای جایگزین پایان           

 

 

 

 

 



 1400آیین انمه مالی دانشجویی 

  

2 

 هاي حضوريدوره مقطع كارشناسیجدول شهریه   ـ 1ـ 1

ريال -  شهريه ثابت سال تحصیلی ورودي      
ريال  -  شهريه متغیر     

 تخصصی پايه عمومی

 368,484 322,423 230,303 1,375,000 1400 - 1401در سال تحصیلی            89و    88  ورودي

90ورودي    368,484 322,423 230,303 1,875,000 1400 - 1401در سال تحصیلی  

91ورودي    385,233 337,080 240,770 2,156,250 1400 - 1401در سال تحصیلی  

92ورودي    496,432 472,793 330,955 2,600,000 1400 - 1401در سال تحصیلی  

93ورودي    496,432 472,793 330,955 3,250,000 1400 - 1401در سال تحصیلی  

94ورودي     

هارشته سایر  
3,575,000 330,955 472,793 496,432 

 1400 - 1401در سال تحصیلی 

 رشتۀ فقه و حقوق اسالمی
3,737,500 330,955 472,793 496,432 

 1400 - 1401در سال تحصیلی 

95ورودي     

هارشته سایر  
4,111,250 330,955 472,793 496,432 

 1400 - 1401در سال تحصیلی 

 رشتۀ فقه و حقوق اسالمی
4,298,125 330,955 472,793 496,432 

 1400 - 1401در سال تحصیلی 

96ورودي    

هارشته سایر  
4,522,375 330,955 472,793 496,432 

 1400 - 1401در سال تحصیلی 

 رشتۀ فقه و حقوق اسالمی
4,727,937 330,955 472,793 496,432 

 1400 - 1401تحصیلی در سال 

97ورودي   1400 - 1401در سال تحصیلی    5,127,937 330,955 472,793 496,432 

98ورودي   1400 - 1401در سال تحصیلی    5,527,937 330,955 472,793 496,432 

99ورودي   1400 - 1401در سال تحصیلی    6,000,000 330,955 472,793 496,432 

1400  ورودي 1400 - 1401تحصیلی در سال    7,800,000 330,955 472,793 496,432 

 

 نسبت به ارقام جدول فوق اعمال خواهد شد .  %10در همه مقاطع ) به غیر از رشته های فقه و حقوق اسالمی ، ارتباطات و روانشناسی ( با تخفیف  1400افزایش شهریه متغیر ورودی های ماقبل 
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 هاي حضوري ارشد دورهمقطع كارشناسی -1-2

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

 )هر واحد(  جبرانی  نیازپیش  تخصصی  )به ریال( 

 1,950,000 387,178 499,624 599,550 1,800,000 1400 - 1401در سال تحصیلی  87و    86،  85ورودي  
 1,950,000 387,178 599,550 799,490 2,500,000 1400 - 1401در سال تحصیلی  89و    88ورودي  

 1,950,000 404,495 999,249 1,249,060 3,500,000 1400 - 1401در سال تحصیلی  91و90ورودي  
 2,990,000 1,134,705 1,985,734 1,985,734 4,600,000 1400 - 1401در سال تحصیلی  92ورودي  
 3,737,500 1,134,705 1,985,734 1,985,734 5,750,000 1400 - 1401در سال تحصیلی  93ورودي  

 94ورودي  

 4,111,250 1,134,705 1,985,734 1,985,734 6,325,000 هاسایر رشته
 1400  - 1401در سال تحصیلی 

 4,298,125 1,134,705 1,985,734 1,985,734 6,612,500 رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی
 1400  - 1401تحصیلی در سال 

 4,727,938 1,134,705 1,985,734 1,985,734 6,957,500 هاسایر رشته  
 1400  - 1401در سال تحصیلی  95ورودي  

 4,942,844 1,134,705 1,985,734 1,985,734 7,604,375 رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی  
 1400  - 1401در سال تحصیلی   

 96ورودي  

 5,200,731 1,134,705 1,985,734 1,985,734 7,653,250 هاسایر رشته
 1400  - 1401در سال تحصیلی 

 5,437,129 1,134,705 1,985,734 1,985,734 8,364,812 رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی
 1400  - 1401در سال تحصیلی 

 5,437,129 1,134,705 1,985,734 1,985,734 8,764,812 1400 - 1401در سال تحصیلی  97ورودي  
 5,708,986 1,134,705 1,985,734 1,985,734 9,183,052 1400 - 1401در سال تحصیلی  98ورودي  
 5,708,986 1,134,705 1,985,734 1,985,734 10,100,000 1400 - 1401در سال تحصیلی  99ورودي  

 5,708,986 1,134,705 1,985,734 1,985,734 13,130,000 1400 - 1401تحصیلی در سال  1400ورودي  
 

 نسبت به ارقام جدول فوق اعمال خواهد شد .  %10در همه مقاطع ) به غیر از رشته های فقه و حقوق اسالمی ، ارتباطات و روانشناسی ( با تخفیف  1400افزایش شهریه متغیر ورودی های ماقبل 
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 ي هاي مجازكارشناسی دورهمقطع ـ 1ـ3

 

 ارقام جدول فوق اعمال خواهد شد . نسبت به  %10در همه مقاطع ) به غیر از رشته های فقه و حقوق اسالمی ، ارتباطات و روانشناسی ( با تخفیف  1400افزایش شهریه متغیر ورودی های ماقبل 

 )به ریال( شهريۀ ثابت سال تحصیلی ورودي 
 )به ریال(شهريۀ متغیر 

 تخصصی پايه  عمومی

 285,500 237,916 190,333 680,000 1400 - 1401در سال تحصیلی  87و    86،  85،  84ورودي  

 285,500 237,916 190,333 1,000,000 1400 - 1401در سال تحصیلی  89،  88ورودي  

 314,049 261,707 209,366 1,500,000 1400 - 1401در سال تحصیلی  90ورودي  

 361,156 300,963 240,770 1,725,000 1400 - 1401در سال تحصیلی  91ورودي  

 401,874 330,957 283,676 2,000,000 1400 - 1401در سال تحصیلی  92ورودي  

 401,874 330,957 283,676 2,500,000 1400 - 1401در سال تحصیلی  93ورودي  

 94ورودي  

 هاسایر رشته
2,750,000 283,676 330,957 401,874 

 1400  - 1401در سال تحصیلی 

 رشته فقه و حقوق اسالمی 
2,875,000 283,676 330,957 401,874 

 1400  - 1401در سال تحصیلی 

 95ورودي  

 هاسایر رشته
3,162,500 283,676 330,957 401,874 

 1400  - 1401در سال تحصیلی 

 رشته فقه و حقوق اسالمی 
3,306,250 283,676 330,957 401,874 

 1400  - 1401در سال تحصیلی 

 96ورودي  

 هاسایر رشته
3,478,750 283,676 330,957 401,874 

 1400  - 1401در سال تحصیلی 

 فقه و حقوق اسالمی رشته 
3,636,875 283,676 330,957 401,874 

 1400  - 1401در سال تحصیلی 

 401,874 330,957 283,676 3,836,875 1400 - 1401در سال تحصیلی  97ورودي  

 401,874 330,957 283,676 4,036,875 1400 - 1401در سال تحصیلی  98ورودي  

 401,874 330,957 283,676 4,400,000 1400 - 1401در سال تحصیلی  99ورودي  

 496,432 472,793 330,955 5,720,000 1400 - 1401در سال تحصیلی  1400ورودي  



 1400آیین انمه مالی دانشجویی 

  

2 

 هاي مجازي ارشد دوره كارشناسیـ 1ـ4

 ورودي 
شهریۀ ثابت )به  

 ریال(

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

 جبرانی  نیاز پیش تخصصی )هر واحد( 

 1,300,000 285,500 599,550 999,249 1,800,000 1400-1401در سال تحصیلی  87ورودي 
 1,300,000 361,156 749,436 1,249,060 2,750,000 1400-1401در سال تحصیلی  91و 90، 89، 88ورودي 

 2,242,500 902,890 1,580,060 1,580,060 3,450,000 1400-1401در سال تحصیلی  92ورودي 
 3,224,000 1,038,075 1,805,032 1,805,032 4,960,000 1400-1401در سال تحصیلی  93ورودي 
 3,546,400 1,038,075 1,805,032 1,805,032 5,456,000 1400-1401در سال تحصیلی  94ورودي 
 4,078,360 1,038,075 1,805,032 1,805,032 6,001,600 1400-1401در سال تحصیلی  95ورودي 

 96ورودي 

 هاسایر رشته
6,601,760 1,805,032 1,805,032 1,038,075 5,200,731 

 1400-1401در سال تحصیلی 

 رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی 
7,215,560 1,805,032 1,805,032 1,038,075 5,437,129 

 1400-1401در سال تحصیلی 

 97ورودي 

 هاسایر رشته
7,415,560 1,805,032 1,805,032 1,038,075 5,437,129 

 1400-1401در سال تحصیلی 

 رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی 
7,415,560 1,805,032 1,805,032 1,038,075 5,437,129 

 1400-1401در سال تحصیلی 

 5,708,986 1,038,075 1,805,032 1,805,032 7,776,338 1400-1401در سال تحصیلی  98ورودي 
 5,708,986 1,038,075 1,805,032 1,805,032 8,500,000 1400-1401تحصیلی در سال  99ورودي 

 5,708,986 1,134,705 1,985,734 1,985,734 11,050,000 1400-1401در سال تحصیلی  1400ورودي 
 

 نسبت به ارقام جدول فوق اعمال خواهد شد .  %10ارتباطات و روانشناسی ( با تخفیف در همه مقاطع ) به غیر از رشته های فقه و حقوق اسالمی ،  1400افزایش شهریه متغیر ورودی های ماقبل 
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 شده از آزمون اختصاصی( پذیرفته)برادران طلبه حضوري مقطع كارشناسی ارشد ـ 1ـ5

د  ی ارـش ناـس ی کارـش اـص یل برای برادران طلبه که از طریق آزمون اختـص وریدوره  درطالب  ویژۀ  تحـص دهپذیرفته    های حـض ته ها که در اطالعیه  اند ـش ، در برخی رـش

 سال رایگان است. نیمچهار تا سقف ورود از ابتدای پذیرش دانشجو قید گردیده، 

پنجم تحـصیلی نیز  ـسال  نیم  واحد درـسی ـشده باـشند در  8به گذراندن حداقل   ملزماز ـسوی دانـشگاه    چهارم تحـصیلیـسال  نیم  دانـشجویان طلبه که در : 8تبـصرۀ  

 از تحصیل رایگان برخوردار خواهند شد.

ـسقف ـسنوات )طبق مفاد تعهدنامه،  .  ـشودمیمفاد تعهدنامه محاـسبه  بر اـساس   ،طالب، ـسقف ـسنوات تحـصیل رایگان  90های قبل از ـسال دورهبرای   :  9تبـصرۀ  

 .(استشده تعیین سال نیم شش، 87های ورودیو سال نیم پنج 89و  88های ورودیتحصیلی 

 . کند حصیل رایگان این دانشگاه استفاده تواند از مزایای تبار می دانشجوی طلبه تنها یک:  10تبصرۀ 

   تذكر:           

                                 شهریۀ  نصف ملزم به پرداخت ،ادامه پیدا کند  مجازشده از طریق آزمون اختصاصی بیش از سنوات  پذیرفته در صورتی که تحصیل دانشجوی طلبه -ف ال           

  ،ششم برسد  به ترم دانشجو نیاکه تحصیل  صورتی در . است تحصیلیسال نیم در همان آخرین سال ورودی دانشگاه ساس ثابت مصوب وزارت علوم برا               

 .کند پرداخت صورت کامل ه بنامه را نیز بر اساس ورودی خود پایانشهریۀ  الزم استمذکور ثابت شهریۀ  بر نصفافزون          

     بر اساس سال نیم یکثابت شهریۀ  ملزم به پرداخت هر نیم سال در شده از طریق آزمون اختصاصی در صورت مشروط شدن پذیرفتهدانشجوی طلبه    -ب                        

 .است ورودی خود به عنوان جریمه                               

  پرداخت  باشد، ملزم به  16شده از آزمون اختصاصی کمتر از   پذیرفتهدانشجوی طلبه  (   نامهپایانبا احتساب نمره  )ورتی که معدل کل دوره  صدر    -ج                       

 .است به عنوان جریمه های حضوری )بدون لحاظ تخفیفات(دورهآخرین ورودی مقطع ارشد شهریۀ  بر اساس نرخسال نیم ثابت یکشهریۀ                             

    باشند، در صورت تغییر شیوه از آموزشی پژوهشی به آموزش محور خارج از سنوات مجاز، ملزم به مند می ای که از تحصیل رایگان بهرهدانشجویان طلبه                     

 باشند. شهریه کامل ثابت نیمسال مربوط می نامه و پرداخت شهریه واحدهای جایگزین پایان                   
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 مقطع دكتري ـ 1ـ7

 

 ورودي 
 شهریۀ متغیر )به ریال(  شهریۀ ثابت  

 بورس 
 نیاز دروس جبرانی و پیش واحد رساله  دروس تخصصی )به ریال( 

 157,500,000 546,000 1,950,000 2,047,500 7,950,000 1388ورودي 
 315,000,000 546,000 3,380,000 3,549,000 13,000,000 90و  89ورودي 

 362,250,000 682,500 4,940,000 3,549,000 14,000,000 91ورودي 
 567,000,000 1,098,825 8,268,000 5,937,750 23,400,000 92ورودي 
 623,700,000 1,365,000 9,094,800 6,531,525 25,740,000 93ورودي 
 686,070,000 1,501,500 10,004,280 7,184,678 28,314,000 94ورودي 
 788,980,500 1,985,734 11,504,922 9,997,477 32,561,100 95ورودي 
 867,878,550 1,985,734 12,655,414 9,997,477 35,817,210 96ورودي 
 876,557,336 1,985,734 13,920,955 9,997,477 39,798,931 97ورودي 
 876,557,336 1,985,734 14,617,004 9,997,477 41,768,878 98ورودي 
 909,606,312 1,985,734 14,617,004 9,997,477 45,900,000 99ورودي 

 1,182,488,206 1,985,734 14,617,004 9,997,477 59,670,000 1400ورودي 
 

 

 نسبت به ارقام جدول فوق اعمال خواهد شد .  %10غیر از رشته های فقه و حقوق اسالمی ، ارتباطات و روانشناسی ( با تخفیف در همه مقاطع ) به  1400افزایش شهریه متغیر ورودی های ماقبل 

 ريال است.   000/600/2  مبلغ  1400  -1401 تحصیلی  سال   براي   شرکت دانشجويان دکتري در آزمون جايگزين تافل دانشگاهـ هزينۀ  
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 دانشجوي ميهمان ةشهری: 2مادۀ 

 دانشگاهميهمان از سایر مراكز به  الف(

 پرداخت کند.   دانشگاهبه  شده را   اخذ متغیر دروس   ۀکل شهریباید  از سایر مراکز  میهمان دانشجویـ 1

 اقدام کند. دانشگاه قرآن و حدیثمتغیر به  شهریۀ   و مؤسسۀ مبدأ ثابت به شهریۀ   همانی موظف است نسبت به پرداخت یهمان در طول دوره میدانشجوی م ـ 2

 .شودمی های مصوب سال درخواست )نرخ آخرین سال ورودی( محاسبه دانشجویان میهمان، بر اساس نرخ  نیز برای  های شهریۀ متغیرنرخ:  11تبصرۀ 

 نیست.... به دانشجویان میهمان  گونه تسهیالتی اعم از خوابگاه، وام و هیچ ارائۀ متعهد به  دانشگاه : 12تبصرۀ 

 به سایر مراكز  دانشگاهميهمان از  (ب

   است.دانشگاه ثابت به   ۀملزم به پرداخت شهری ،شوددانشجویی که در سایر مراکز آموزش عالی میهمان می 

 ( دانشگاهبه مراكز دیگر درون داخلی )( ميهمان ج

 کند.متغیر را به مرکز مقصد پرداخت می   ۀثابت خود را به مرکز مبدأ و شهری  ۀشهری ، میهمان شوددانشگاه چنانچه در یكی از مراکز دیگر این دانشگاه دانشجوی 

 .شودمی ورودی در مرکز مقصد محاسبه آخرین  شهریۀ  متغیر دانشجو بر اساس نرخشهریۀ  در چنین مواردی نرخ : 13تبصرۀ 

 گیرد. میبه دانشجویان میهمان داخلی تخفیف تعلق  : 14ۀ تبصر

 د تطبيق واح ةشهری: 3مادۀ 

الزم است ـ  د ندانشگاه گذرانده باش   همینحتی اگر دروس مورد نظر را در ـ  شودمی  و پذیرش  سازیهای درسی آنان معادل واحد  ،ضوابط بر اساس  دانشجویانی که 

 . پرداخت کنند  (هاتخفیف )بدون لحاظ  را  همان ورودیسال نیم  ثابت یکشهریۀ   درصد   5 ،شدهپذیرفته به ازای هر واحد درسی 

 . استمعاف  ی تطبیقدروس شهریۀ  پرداخت از  را تغییر دهد  درون دانشگاهی، رشته بدون پذیرش جدید در صورتی که دانشجو  : 15 تبصرۀ 

و  است  فوق الزامی  مصوبه  متغیر مطابق  شهریۀ    پرداختتنها  قابل تطبیق دانشجو از سقف بیست واحد بیشتر باشد  های  واحد چنانچه تعداد    :  16  ۀ تبصر

 ثابت نیست.شهریۀ   ی به پرداخت نیاز

 .اند معافتطبیق واحد شهریۀ  دانشجویانی که مشمول تحصیل رایگان هستند از پرداخت : 17تبصرۀ 



 1400آیین انمه مالی دانشجویی 

  

12 

معاف    ی دروس تطبیق  ۀدر صورت تطبیق واحد از پرداخت شهری شود  ملزم به تغییر رشته یا لغو پذیرش    ، دانشجویی که به صالحدید آموزش   :  18تبصرۀ  

 است. 

 بعد ندارد. سال نیم  تأثیری در تخفیف برای تطبیق واحد سال نیم  معدل : 19تبصرۀ 

   دانشجوي انتقالی ةهریش: 4مادۀ 

 :  الف( انتقالی از دانشگاه به سایر مراکز

واحد    8واحد نظری و مقطع کارشناسی ارشد     16ارشناسی  ک)در مقاطع    تحصیلی اعم از ثابت و متغیرسال  نیم   کامل یک شهریۀ    دانشجوی انتقالی موظف است

 .پرداخت کند  دانشگاه قرآن و حدیث  را به براساس شهریه دانشجویان هم ورودی خود درسال تحصیلی انتقال  نظری( 

 :  ب( انتقالی داخلی

 . هستند الذکر معاف ثابت و متغیر فوقشهریۀ  دانشجویان متقاضی انتقال به مراکز دیگر درون دانشگاه از پرداخت

 بند دانشجویان ممتاز دانشگاه( تأثیری ندارد. اول پس از انتقال )سال نیم تخفیفقبل از انتقال در سال نیم معدل تبصره:

   ج( انتقالی از سایر مراکز به دانشگاه:

 شهریه نیست.   یافته نیاز به پرداخت انتقال شود. همچنین بابت دروس  می   محاسبه   قرآن و حدیث  در دانشگاه  خودش  ورودی  بر اساس  دانشجو  شهریۀ  

 دانشجوي انصرافی  ةشهری: 5مادۀ 

یل  شهریۀ ثابت و متغیر دانشجویی که به تأیید آموزش حداکثر تا دو هفته پس از ثبت نام )بر اساس تاریخ پذیرش قطعی در سامانه ناد( از تحص -1
آخرین ورودی را پرداخت  واحد تخصصی دروس کارشناسی دورۀ حضوری    2ای معادل  شود و صرفًا الزم است هزینه انصراف دهد به وی مسترد می 

  کند. 

از تحصیل منصرف شود به    تاریخ پذیرش قطعی در ناددو ماه پس از   سال تحصیلی و حداکثر تاکه در اولین نیم  یفقط شهریۀ متغیر دانشجوی -2
 گردد . مسترد می وی

                                                                              دانشجو اخذ خواهد شد .در صورت انصراف پس از مهلت های مذکور شهریه ثابت و متغیر واحد های اخذ شده آن نیمسال از  -3
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شهریۀ    اقدام به انصراف از تحصیل نماید الزم است عالوه بر  های پایانی(شروع آزمونس از  )پاول  سال  نیم  چنانچه دانشجویی پس از اتمام  -4

صصی در  واحد تخ  8روس تخصصی در کارشناسی،  واحد د  16)معادل  تحصیلیسال  نیم  یک   متغیرشهریۀ    شهریۀ ثابت و  ،شدهاخذواحدهای  
پرداخت   دانشگاهبه  به عنوان جریمه انصراف  انصراف را  دانشجویان هم ورودی خود در سال تحصیلی  شهریۀ    بر اساس  (و دکتریکارشناسی ارشد  

 . کند

دانشجویانی که ضمن تحصیل در یكی از رشته های تحصیلی دانشگاه ، با پذیرش مجدد در رشته دیگر همین دانشگاه پذیرفته شده و ادامه  -5
 تحصل می دهند، از پرداخت جریمخ انصراف رشته قدیمی خود معاف خواهند بود .  

 .شودنمی نامهآیین های اینتخفیفانصراف مشمول جریمۀ  : 20تبصرۀ 

 .استهای تحصیلی معاف سالنیمشهریۀ   از پرداخت هرگونه وجه اضافه بر شودمیضوابط آموزشی اخراج بر اساس ی که : دانشجوی 21تبصرۀ 

جریمۀ  یز مشمول  ن  ،و مدرک کاردانی دریافت کند  دهد  در صورتی که دانشجو پس از گذراندن نیمی از دروس کارشناسی انصراف  :   22تبصرۀ  

 انصراف خواهد بود. 

های سالثابت و متغیر نیمشهریۀ    برافزون    ،صورت اخراج یا انصراف  ای که از تحصیل رایگان استفاده کرده است در طلبهدانشجوی    :23تبصرۀ  

 . هستانصراف نیز جریمۀ ملزم به پرداخت   ،گذرانده

 . شودنمی  نامهآیین  اینشهریۀ    مشمول تخفیفات  ،اول انصراف دهدسال  نیم  قبل از شروع امتحانات  ی جدید الوروددر صورتی که دانشجو:    24تبصرۀ  

فعال دانشجو بر اساس تشخیص آموزش است )نه زمان مراجعه( سال  نیم   مالک تسویه حساب دانشجویان انصرافی و اخراجی، آخرین   :  25تبصرۀ  

 گیرد.می فعال انجام  سال  نیم   آخرین  ۀ نام آیین  و محاسبات مالی بر اساس 

 لغو قبولی دانشجو: 6مادۀ 

ـ  وی بدون کوتاهی از سوی  ـ  آموزشی داوطلب ت تأیید معاون بر اساس یا  قبولی دانشجویی را منتفی اعالم کند، سازمان سنجش آموزش کشور چنانچه 

 .شود می مسترد   پرداختی دانشجو به وی شهریۀ    واجد شرایط تحصیل شناخته نشود، 
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 حذف درسشهریة  :7مادۀ 

متغیر   ۀ شهری  شود، حذف  ـ  بدون کوتاهی از سوی دانشجو    ـیا درسی از طرف آموزش  در صورتی که حذف درس در زمان حذف و اضافه انجام گیرد  

   .شودنمیمتغیر مسترد  ثابت وشهریۀ  ،سالنیمدرس یا حذف پزشكی  و  اما در حذف اضطراری ،گردد ثبت می در بستانكاری مالی دانشجو آن درس 

  هافيف تخ: 8مادۀ 

ثابت یا متغیر مصوب و نیز کاهش یا  شهریۀ    تمام یا بخشی از   تخفیفدر هر زمان نسبت به    تواندمی مصالح مورد نظر  دانشگاه با توجه به اقتضائات و  

 گیری کند.تصمیم قبل، در صورت لزوم( های ورودی )حتی برای ها تخفیفافزایش 

و    تحصیلیسال  نیم   ماه پس از شروعحداکثر تا یک   دانشگاه  به  آن  ۀو ارائ  درخواست تخفیففرم    دانشجویی پس از تكمیل   هایاعمال تخفیفـ  1

 پذیر است. پیوست کردن مستندات مربوط و تأیید مراجع ذکرشده امكان

قبل( نیاز به ارائه درخواست ندارد و پس از نهایی شدن سال  نیم  تخفیف بند »دانشجویان ممتاز دانشگاه« )تخفیف معدل  :  26  تبصره 

  ، در بستانكاری مالی دانشجوی مشمولمذکور  تخفیف  طی لیستی به امور مالی دانشجویی اعالم و  با تأیید آموزش  سال  نیم  نمرات هر

 . شود، در نیمسال بعدی دانشجو ثبت می(التحصیل نشودچنانچه دانشجو در نیمسال بعدی فارغ)

 الزامی است. سال نیم فرم درخواست تخفیف برای هرارائۀ تكمیل و  ،در سایر موارد

 بعد از تخفیف استفاده کنند. سال نیم توانند در دانشجویان مشروط نمیـ 2

دانشجویان   برایسال  نیم  برای دانشجویان مقطع کارشناسی و دکتری و سنوات تحصیلی بیش از چهار سال  نیم  بیش از هشت  سنوات تحصیلیـ  3

 . شودنمین نامه ییهای آتخفیف، مشمول ارشد مقطع کارشناسی

 شوند. کنند مشمول استفاده از تخفیف نمیهای دولتی یا غیر دولتی، تمام یا بخشی از شهریۀ آنها را پرداخت میدانشجویانی که سازمانـ 4
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د مبالغ  ها در مدت گواهی یا استردا منوط به عدم استفاده از تخفیف   ، به دانشجو  )گواهی اعالم یا پرداخت(شهریۀ    هرگونه گواهیارائۀ    :27  تبصره 

مورد  سال نیم  از دانشگاه اخذ نماید تخفیفشهریۀ  و چنانچه دانشجو بخواهد بعد از اخذ تخفیف، گواهی اعالم یا پرداختشده است  تخفیف گرفته 

 .استکامل بدهی آن مدت تسویۀ   منوط به شهریۀ  گواهی پرداختارائۀ درخواست حذف خواهد شد، همچنین 

  نامهآیین  های دیگر این تخفیفکنند مشمول هیچ یک از  میطالب استفاده  ویژۀ  دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که از تخفیف  ـ  5

  شوند.نمی

درصد تخفیف   60های تخفیف و تا سقف  بندتوانند حداکثر سه مورد از  می  از جمله طالب بند »الف« مقطع دکتری در مجموع  سایر دانشجویانـ  6

 را استفاده کنند. سال نیم ثابتشهریۀ  در 

 .شودنمی نامهآیین تحصیل در ترم تابستان مشمول هیچ یک از تخفیفات اینـ 7

ارائۀ  ثابت است و چنانچه مشمول تخفیف باشد پس از  شهریۀ    ملزم به پرداخت کامل  حداقل  دانشجو  ،تحصیلیسال  نیم  برای ثبت نام هرـ  8

   .شودمی و ثبت تخفیف برای وی محاسبهـ  تحصیلیسال نیم اه پس از شروع هرم حداکثر تا یک ـمدارک مثبته 

برای انتخاب واحد مقطع مربوط کمتر باشد   شدهاخذهای  از حداقل واحد سال  نیم  دانشجو در پایاننمرۀ  در صورتی که تعداد واحدهای دارای  ـ  9

 بعد تأثیری ندارد. سال نیم برای استفاده از تخفیف دانشجویان ممتاز در سال نیم معدل آن

نیمسال پنجم نیز از تخفیفات   واحد درسی شده باشند در   8دانشجویان ارشد که درنیمسال چهارم تحصیلی ازسوی دانشگاه ملزم به گذراندن    - 10

 ای( برخوردار می باشند. )آئین نامه قبلی خود
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 كارشناسی مقطعتخفيفات ـ 8ـ1

 

توانند تمام یا  می   مذکورمراجع تشخیص    .  است  مسئول امور مالی و حقوقیها  ردیف و سایر    دانشگاهو پژوهشی  معاون آموزشی    1  ردیف مرجع تشخیص برای    تذكر:
 . نمایند  مورد نظر تفویضبرخی از اختیارات خود را در این خصوص به فرد یا افراد 

 

 

 

 

 توضیح  درصد تخفیف  شرح وضعیت مشموالن تخفیف  کد ردیف 

 دانشجويان ممتاز دانشگاه 1022 1
را  19و باالي 19تحصیلی معدل سال نیم  دانشجویانی که در یک

 کسب کنند
 با رعايت حداقل واحدهاي ترم می باشد .   معدل دروسمالک،   بعد سال  نیم   ثابت در شهريۀ    درصد   30

 منوط به ارائه مدارک الزم  ( سالنیم 8)کارشناسی    سال ثابت هر نیم شهريۀ  درصد    80 حوزه   دو حداقل اتمام سطح   طالب 1031 2

 دانشگاه قرآن و حديث کارکنان  1081 3

موسسه  کارکنان تمام وقت دانشگاه و پژوهشگاه قرآن و حدیث و 

علمی فرهنگی دارالحدیث و خانواده تحت تکفل ایشان )همسر و 

 فرزندان تحت تکفل(

 سال در هر نیمثابت  شهريۀ    درصد 30

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

معاون آموزشی و آموزشیاران مرکز شخصا به تشخیص 

 مند شوند. اين تخفیف بهره توانند از میپژوهشی 

 ايـثـارگـران  1091 4
 و رزمندگان %25جانبازان زیر 

 همسر و فرزندان تحت تکفل جانبازان، آزادگان و شهدا 
 گواهی از بنیاد شهید و امور ايثار گران ارائه فقط  سالدر هر نیم ثابت شهريۀ    درصد 30

 اعضاي يک خانواده در تحصیل همزمان 1101 5
یک نفر از اعضاي خانواده )تحت تکفل فرد واحد( مشغول  بیش از 

 تحصیل در همین دانشگاه باشند. 
 براي هر يک از افراد که تحت تكفل باشند.  براي هر نفر در مدت تحصیل همزمان  ثابت شهريۀ    درصد20

 نامه نامه از مرکز اشاره شده در تفاهمارائه معرفیبا  براساس تفاهم نامه بر اساس توافقات تفاهم نامه هانامه با سازمانتفاهم  1121 6
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 ارشدكارشناسی تخفيفات مقطع ـ 8ـ2

 مذکور مراجع تشخیص  .  است  مسئول امور مالی و حقوقی  ها  ردیف سایر    و  دانشگاه  و پژوهشی   معاونت آموزشی  5تا    1مرجع تشخیص برای ردیف    تذكر:

تواند تمام یا برخی از اختیارات خود را در این خصوص به فرد یا افراد مورد نظر تفویض کنند.می

 توضیح  درصد تخفیف  شرح وضعیت مشموالن تخفیف  کد ردیف 

1 2011 
هاي برتر آزمون سراسري  رتبه

 ارشد کارشناسی

دانشجویانی که در آزمون سراسري ورودي  

)رتبه کل داوطلب بدون   30تا  1ارشد رتبه کارشناسی

 کسب کنند. سهمیه( را 

 کل دوره ارشد شهريۀ  معاف از پرداخت

 سال()براي چهار نیم
 است.  مثبتهمدارک ارائۀ  منوط به

2 2021 
دانشجوي ممتاز مقطع کارشناسی  

 دانشگاه قرآن و حديث 

آموختگان مقطع کارشناسی  دانشجویی که در بین کل دانش 

را کسب کرده    10تا    1دانشگاه )اعم از حضوري و مجازي(، رتبه  

 باشد. 

 کل دوره ارشد شهريۀ  معاف از پرداخت

 سال()براي چهار نیم

و فراغت از تحصیل  مثبتهمدارک ارائۀ  منوط به

 با احتساب سنوات سال مین  در حداکثر دهکارشناسی 

3 2041 
ممتاز مقطع  دانشجويان 

 هاکارشناسی ساير دانشگاه 
و   18در صورتی که معدل کل مقطع کارشناسی آنان  

 باالتر باشد

تحصیلی )براي چهار سال نیم ثابت هرشهريۀ  درصد30

 سال(نیم
 است.  مثبتهمدارک ارائۀ  منوط به

 دانشجويان ممتاز دانشگاه 2052 4
و  19سال تحصیلی معدل دانشجویانی که در یک نیم 

 را کسب کنند19باالي 
 سال بعد درصد شهريۀ ثابت در نیم   30

مالک، معدل دروس تخصصی با رعايت حداقل واحدهاي ترم می 

 باشد .

5 

2061 
برگزيدگان المپیادهاي علمی، 

 دانشجويی 

 نیمسال(   4)براي   معاف از پرداخت شهريۀ کل دوره ارشد رتبه اول تا سوم

 درصد تخفیف شهريۀ ثابت در سال اول تحصیل   30 رتبه چهارم تا دهم  2062 سازمان مربوط منوط به ارائۀ گواهی از 

 درصد شهريۀ ثابت در سال اول تحصیل   10 رتبه یازدهم تا پانزدهم 2063

 ارائۀ مدارک الزم منوط به  نیمسال (   4براي    )  سالدرصد تخفیف شهريه ثابت هر نیم 80 حداقل اتمام سطح دو حوزه   طالب 2071 6

 کارکنان  دانشگاه قرآن و حديث  2111 7
کارکنان تمام وقت دانشگاه و پژوهشگاه قرآن و حدیث و موسسه  

علمی فرهنگی دارالحدیث و خانواده تحت تکفل ایشان )همسر و  

 فرزندان تحت تکفل(
 سال در هر نیمشهريۀ ثابت    درصد 30

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

معاون آموزشی و  آموزشیاران مرکز شخصا به تشخیص  

 مند شوند. توانند از اين تخفیف بهره میپژوهشی 

 گواهی از بنیاد شهید و امور ايثار گران ارائه  سال( )براي چهار نیم  سالدر هر نیم شهريۀ ثابت   درصد 30 همسر و فرزندان تحت تکفل جانبازان، آزادگان و شهدا ايـثـارگـران 2121 8

9 2131 
اعضاي يک خانواده در تحصیل  

 همزمان 
بیش از یک نفر از اعضاي خانواده )تحت تکفل فرد واحد(  

 مشغول تحصیل در همین دانشگاه باشند.

همزمان )حد اکثر  درصد شهريۀ ثابت براي هر نفر در مدت تحصیل  20

 سال( براي چهار نیم 
 براي هر يک از افراد که تحت تكفل باشند.

 نامه نامه از مرکز اشاره شده در تفاهمبا ارائۀ معرفی  نامه براساس تفاهم نامهبر اساس توافقات تفاهم هانامه با سازمان تفاهم 2151 10
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 مقطع دكتريتخفيفات ـ 8ـ3
 

 

تواند تمام یا برخی از  مراجع تشخیص مذکور می  است.   مسئول امور مالی و حقوقیها  سایر ردیف   و   معاونت آموزشی دانشگاه  2مرجع تشخیص برای ردیف    تذكر:

 اختیارات خود را در این خصوص به فرد یا افراد مورد نظر تفویض کنند. 

به بعد اعمال   93های  ورودی برای  تنها  مقطع دکتری    2و    1های بند  تخفیف  لیو  شودمیال  به بعد اعم  89های  ورودی برای    تخفیف مقطع دکتری  :  28تبصرۀ  

مالک عمل    ، مالی دانشجویی زمان آغاز تحصیل آنان  ۀ نامآیین  ، (    89) ماقبل  هاورودی و برای سایر    و ماقبل نخواهد بود (   92) شامل ورودی های  گردد  می 

 خواهد بود. 

 استفاده کنند.توانند می تنها از یكی از دو بند الف یا ب  ، مشمول تخفیف ردیف یکطالب   ،دکتری در مقطع   : 29تبصرۀ 

 توضیح  درصد تخفیف  وضعیتشرح  مشموالن تخفیف  کد ردیف 

1 

3011 

 طالب

 حوزه سهالف( حداقل اتمام سطح 
 سالثابت هر نیمشهريۀ  درصد 30

 
 مدارک الزم ارائۀ  منوط به

3012 
یا   19یا معدل کل کارشناسی ارشد آنان  3ابی که معدل سطح ب( طلّ

 باشد.  19باالتر از 

 سالثابت هر نیمشهريۀ  درصد  30

 سال( )براي هشت نیم
 مدارک الزم ارائۀ  منوط به

2 3021 

دانشجويان غیر طلبه ممتاز مقطع کارشناسی 

امام صادق )ع(،   ،هاي قرآن و حديثارشد دانشگاه

 هاو ساير دانشگاه رضوي مشهد ،شهید مطهري

  19و باالتر از   19در صورتی که معدل کل کارشناسی ارشد آنان  

 باشد.

 تحصیلیسال نیم ثابت هر شهريۀ  درصد 30

 سال( )براي هشت نیم
 مدارک الزم ارائۀ  منوط به

 دانشگاه قرآن و حديث کارکنان  3061 3

کارکنان تمام وقت دانشگاه و پژوهشگاه قرآن و حدیث و موسسه  

علمی فرهنگی دارالحدیث و خانواده تحت تکفل ایشان )همسر و 

 فرزندان تحت تکفل(
 سال نیم ثابت در هشت  شهريۀ    درصد   15

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

معاون آموزشی و   آموزشیاران مرکز شخصاً به تشخیص  

 شوند. مند بهره توانند از اين تخفیف می پژوهشی 

 گواهی از بنیاد شهید و امور ايثار گران ارائه  سال هشت نیمثابت در شهريۀ درصد  20 همسر و فرزندان تحت تکفل جانبازان، آزادگان و شهدا ايثارگران  3071 4

 اعضاي يک خانواده در تحصیل همزمان  3081 5
بیش از یک نفر از اعضاي خانواده )تحت تکفل فرد واحد( مشغول  

 تحصیل در همین دانشگاه باشند. 

براي هر نفر در مدت   ثابت شهريۀ    درصد 15

 سال( )حد اکثر براي هشت نیمتحصیل همزمان 
 براي هر يک از افراد که تحت تكفل باشند.

 نامه نامه از مرکز اشاره شده در تفاهممعرفی ارائۀ  با نامه تفاهمبراساس  نامهتفاهمبر اساس توافقات  هانامه با سازمان تفاهم 3101 6
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 هریه ـپرداخت ش: نحوۀ 9مادۀ 

 د.نپرداخت کن  یكجا را ثابت خود شهریۀ  و یا حداقل خود دروس انتخابی ثابت و متغیر  ۀ شهری ،هنگام انتخاب واحد  باید دانشجویان 

کند  تسویه  )طبق اقساط مورد نظر دانشگاه(  سال  نیم   امتحانات پایان  آغاز   از   قبل   هفته   دو تا    حداکثرخود را  شهریۀ    کل مبالغ دانشجو  الزم است    :  30  تبصره

 را ندارد. سال نیم  شرکت در آزمون پایان ۀاجاز در غیر این صورت 

 جرائم تأخير : 10مادۀ 

         ریال    000/200/1معادل    که  در کلیه مقاطع در هر ترم نهایتاً تا پایان هفته حذف و اضافه بوده و پس از آن مبلغ جریمه تاخیر انتخاب واحد    انتخاب واحد مهلت  

 مرجع تشخیص در مقصر بودن دانشجو مدیریت آموزشی است.. و به حساب بدهی دانشجو منظور و اخذ خواهد شد  می باشد 

 و بيمه حوادث کارت دانشجویی و المثنینامه، دانشر صدو ۀهزین: 11مادۀ 

 .ریال است 000/500و هزینۀ صدور المثنی برای بار دوم   استریال 000/400صدور المثنی  ۀهزین  و  ریال  200/ 000یی کارت دانشجو  ۀهزین

 است. ریال 000/800  تمبر جمعاً 2و ابطال   نامههزینه صدور دانش

هر  در  مبلغی را به عنوان بیمه حوادث    براساس مصوبه وزارت علوم سال  نیم   ثابت و متغیر در هرشهریۀ    الزم است عالوه بر )غیر از میهمان(  حضوری    ان دانشجویکلیۀ  

 . د نکنپرداخت   سال تحصیلی 
 

تمامی  و براي    1400ـ    1401  تحصیلی  اولسال  نیم   ابتدايو از  قرار گرفت    مجدد  مورد بازنگري  1400  بستانتادر    تبصره   30ماده و      11  نامه دراين آيین 
 گردد. ن لم يكن تلقی می أنامه از اين تاريـخ به بعد کوبات مغاير با اين آيین مصهمۀ ست. االجراالزمها ورودي 

 
 


