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 ثابت و متغیر ةهریش - 1ماده 
 دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت و متغیر هر نیمسال بر اساس این آیین نامه است.

در درسي نمره قبولي كسب نكند براي گرفتن مجدد درس بایستي شهریه متغیر آن  غیر طلبه( طلبه و -)اعم از بورسیه و غیر بورسیه چنانچه دانشجو :1تبصره 

 ورودي پرداخت نماید. همان درس را مطابق شهریه متغیر 

 شهریة ثابت ترم تابستان، نصف شهریة ثابت مصوب همان دوره است. :2تبصره 

مرخصي تحصیلي بدون احتساب در در )كند ملزم به پرداخت شهریة ثابت است. ستفاده ميدانشجویي كه از مرخصي تحصیلي با احتساب در سنوات ا: 3تبصره

 (.مي شودن سنوات شهریه ثابت اخذ

 نیمسال بدون شهریه ثابت محاسبه مي شود. دوتنها  -براي هر بار زایمان -در مرخصي زایمان :4تبصره

 . شهریه متغیر مي باشد دروسي كه به شیوه ارائه به استاد انتخاب مي شود صرفاً مشمول

 مي گردد در غیر این صورت شهریه متغیر مسترد نمي شود.شود در بستانكاري مالي دانشجو لحاظ ميشهریه متغیر دروسي كه در مهلت حذف و اضافه حذف 

 گردد.درس نمي مشمول پرداخت شهریه متغیر آن تایید معاونت آموزشي از گذراندن برخي از دروس جبراني یا پیشنیاز معاف شود چنانچه دانشجو به تشخیص گروه و

شده از سوي وزارت علوم( ادامه پیدا كند دانشجو ملزم به  در صورتي كه سنوات تحصیلي دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلي بیش از سنوات مجاز )اعالم: 5تبصره      

 پرداخت شهریه ثابت هر نیمسال بر اساس آخرین ورودي دانشگاه است.

 1مجازي ارشد حضوري و  -نیمسال 31كارشناسي مجازي  -نیمسال 31كارشناسي حضوري  هاي فعلي وزارت از این قرار است:وات مجاز تحصیل طبق آیین نامهسن

 .نیمسال 8نیمسال و دكتري 

ابت نیمسال پنجم آنان نیز مطابق ورودي خودشان دانشجویان ارشدي كه به دلیل دروس جبراني یک نیمسال آموزشي به سنوات آنان اضافه مي شود شهریه ث تبصره:

 محاسبه مي شود.
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 حضوريهاي دوره مقطع كارشناسی1-1

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

 میزان افزايش شهريه متغیر
 تخصصی پايه عمومی

 88و  88ورودي 
 82-83در سال تحصیلی 

000/375/1 
 مطابق سال قبل 880/154 520/135 800/89

 افزایش نسبت به سال قبل %52  900/183 400/198 000/121 83-84در سال تحصیلی 

 80ورودي 
 82-83در سال تحصیلی 

000/875/1 
 مطابق سال قبل 880/154 520/135 800/89

 افزایش نسبت به سال قبل %52  900/183 400/198 000/121 83-84در سال تحصیلی 

 81ودي ور
 82-83در سال تحصیلی 

250/159/2 
 مطابق سال قبل 820/191 980/141 200/101

 افزایش نسبت به سال قبل %52  400/202 100/177 500/129 83-84در سال تحصیلی 

 82ورودي 
 82-83در سال تحصیلی 

000/900/2 
 مطابق سال قبل 000/210 000/200 000/140

 افزایش نسبت به سال قبل %52  500/292 000/250 000/175 83-84در سال تحصیلی 

 - 292/500 250/000 175/000 3/250/000 83ورودي 

 هاي حضوريدوره ارشدكارشناسیمقطع 1-1- 

هیچ افزایشي  3131سنجش مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودي سال هاي قبل از از سوي سازمان  31-31طبق جدول شهریه دفترچه ثبت نام آزمون سراسري سال تحصیلي تبصره: 
میزان شهریه متغیر این دانشجویان در دوره هاي حضوري و مجازي در مقاطع كارشناسي و  35/6/31مورخ نداشته و به استناد مجوز وزارت علوم و مصوبه هیات امناي دانشگاه 

 افزایش یافت. 3135-31صیلي نسبت به سال تح % 52كارشناسي ارشد 

 ورودي
 شهریه ثابت 

 )به ریال(

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

 )هر واحد(
 میزان افزايش شهريه متغیر

 جبرانی پیشنیاز صصیتخ

  000/500/1 طبق مصوبه وزارت علوم در کارشناسی 250/0000 033/333 000/800/1 58و  58، 58ورودي 

  000/500/1 طبق مصوبه وزارت علوم در کارشناسی 300/000 400/000 000/500/2 58و  55ورودي 

ورودي 

 89و83

 400/000 500/000 000/500/3 82-83در سال تحصیلی 
 000/500/1 طبق مصوبه وزارت علوم در کارشناسی

 

 افزایش نسبت به سال قبل %52 000/500 925/000 طبق آيین نامه 83-84در سال تحصیلی 

 89ورودي 
در صد شهریه دروس تخصصی مقطع  06 000/805 000/805 000/900/4 82-83در سال تحصیلی 

 کارشناسی ارشد حضوری
000/300/2 

 

 افزایش نسبت به سال قبل %52 250/009/1 250/009/1 طبق آيین نامه 83-84لی در سال تحصی

 000/000/1 000/000/1 000/750/5 80ورودي 
در صد شهریه دروس تخصصی مقطع  06

 کارشناسی ارشد حضوری
000/875/2 
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 هاي مجازيمقطع كارشناسی دوره -1-1

 

 سال تحصیلی ورودي
 شهريه ثابت

 )به ریال(
 )به ریال(شهريه متغیر 

 میزان افزايش شهريه متغیر
 تخصصی پايه عمومی

 87و  89، 85، 84ورودي 
 83-84قبل از سال تحصیلی 

000/980 
000/80 000/100 000/120  

 افزایش نسبت به سال قبل %52 000/150 000/125 000/100 83-84لی در سال تحصی

 88، 88ورودي 
 83-84قبل از سال تحصیلی 

000/000/1 
000/80 000/100 000/120  

 افزایش نسبت به سال قبل %52 000/150 000/125 000/100 83-84در سال تحصیلی 

 80ورودي 
 83-84قبل از سال تحصیلی 

000/500/1 
000/88 000/110 000/132  

 افزایش نسبت به سال قبل %52 000/195 500/137 000/110 83-84در سال تحصیلی 

 81ورودي 
 83-84قبل از سال تحصیلی 

000/725/1 
200/101 500/129 800/151  

 افزایش نسبت به سال قبل %52 750/188 125/158 500/129 83-84در سال تحصیلی 

 82ورودي 
 83-84تحصیلی  قبل از سال

000/000/2 
000/120 000/140 000/170  

 افزایش نسبت به سال قبل %52 500/212 000/175 000/150 83-84در سال تحصیلی 

  212/500 175/000 150/000 2/500/000 83-84در سال تحصیلی  83ورودي 
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 هاي مجازيارشد دورهكارشناسی -1-2

 

 ورودي
هریه ثابت )به ش

 ریال(

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

 سمینار )هر واحد(

میزان افزايش شهريه 

 جبرانی پیشنیاز تخصصی متغیر

  000/000/1 طبق مصوبه وزارت علوم در کارشناسی مجازی 300/000 500/000 000/800/1 58ورودي 

، 55ورودي 

 89و 83، 58

 300/000 500/000 000/750/2 82-83سال تحصیلی در 
 000/000/1 طبق مصوبه وزارت علوم در کارشناسی مجازی

 

 افزایش نسبت به سال قبل %52 000/375 000/925 طبق آيین نامه 83-84در سال تحصیلی 

 89ورودي 
مقطع در صد شهریه دروس تخصصی  06 932/500 932/500 000/450/3 82-83در سال تحصیلی 

 کارشناسی ارشد مجازی
000/725/1 

 

 افزایش نسبت به سال قبل %52 925/780 925/780 طبق آيین نامه 83-84در سال تحصیلی 

 000/808 000/808 000/890/4 80ورودي 
در صد شهریه دروس تخصصی مقطع  06

 کارشناسی ارشد مجازی
000/480/2 

 

 

از سوي سازمان سنجش مبالغ شهریه ثابت دانشجویان ورودي سالهاي  31-31زمون سراسري سال تحصیلي طبق جدول شهریه دفترچه ثبت نام آ: تبصره 
میزان شهریه متغیر این دانشجویان در دوره  35/6/31 مورخهیچ افزایشي نداشته و به استناد مجوز وزارت علوم و مصوبه هیات امناي دانشگاه  3131قبل از 

 افزایش یافت. 3135-31نسبت به سال تحصیلي  % 52 رشناسي و كارشناسي ارشدمقاطع كا هاي حضوري و مجازي در
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 )برادران طلبه پذیرفته شده از آزمون اختصاصی(حضوري مقطع كارشناسی ارشد  -1-3
 نیمسال رایگان است.  1ا سقف شوند تپذیرفته  دوره هاي حضوري درتحصیل براي برادران طلبه كه از طریق آزمون اختصاصي كارشناسي ارشد ویژه طالب 

واحد درسي شده باشند در نیمسال پننجم تحصنیلي    8به گذراندن حداقل  ملزماز سوي دانشگاه  چهارم تحصیلي نیمسالدانشجویان طلبه كه در  :1تبصره
 نیز از تحصیل رایگان برخوردار خواهند شد. 

سنقف  )طبنق مفناد تعهند نامنه،     مطابق مفاد تعهد نامه محاسبه مي گنردد.   ،رایگان طالب، سقف سنوات تحصیل 31براي دوره هاي قبل از سال  :2تبصره
 .(تعیین گردیده استنیمسال  شش، 88پنج نیمسال و ورودي هاي  83و  88ورودي هاي سنوات تحصیلي 

ز سنوات رایگنان ادامنه پیندا كنند ملنزم بنه       پذیرفته شده از طریق آزمون اختصاصي بیش ا )خواهر یا برادر( در صورتي كه تحصیل دانشجوي طلبهالف(  تذكر:
  پرداخت شهریه ثابت مصوب وزارت علوم براي آخرین سال ورودي دانشگاه است.

 باشد.دانشجوي طلبه پذیرفته شده از طریق آزمون اختصاصي در صورت مشروط شدن ملزم به پرداخت شهریه ثابت ترم بعد ميب( 
باشد، ملنزم بنه پرداخنت شنهریه      36نمره پایان نامه( دانشجوي طلبه پذیرفته شده از آزمون اختصاصي كمتر از  ج( در صورتي كه معدل كل دوره )با احتساب

 باشد.ثابت یک نیمسال بر اساس نرخ شهریه آخرین ورودي مقطع ارشد دوره هاي حضوري )بدون لحاظ تخفیفات( مي
 ن اختصاصی()خواهران طلبه پذیرفته شده از آزموحضوري مقطع كارشناسی ارشد   -1-4

 به شرح ذیل است:پذیرفته شوند در دوره هاي حضوري شهریه تحصیل براي خواهران طلبه كه از طریق آزمون اختصاصي كارشناسي ارشد ویژه طالب 

 ورودي
 شهریه ثابت )به ریال(

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

 جبرانی پیشنیاز تخصصی )هر واحد(

 666/666/1 طبق مصوبه وزارت علوم در کارشناسی 666/106 666/066 666/066/1 58و  55ورودي 

 بر اساس جدول تخفیفات مربوط به طالب مقطع کارشناسی ارشد 89و83ورودي 
 666/066/1 رشناسیطبق مصوبه وزارت علوم در کا نیمسال تحصیلی( 4درصد شهريه مقطع کارشناسی ارشد مصوب وزارت علوم براي  90) يعنی  

 جدول تخفیفات مربوط به طالب مقطع کارشناسی ارشداين آيین نامه و  8مفاد ماده بر اساس  89ورودي 
 666/066/0 نیمسال تحصیلی( 4درصد شهريه مقطع کارشناسی ارشد مصوب وزارت علوم براي  90) يعنی  

 666/570/0 درصد تخفیف شهريه ثابت هر نیمسال( 80)مطابق شهريه طالب پذيرفته شده از آزمون هاي سراسري 80ورودي 
 شود.امل واحد پایان نامه نميشاین تخفیف  درصد شهریه مصوب وزارت علوم تعیین مي گردد. 61 ،3135تا  3131شهریه ثابت و متغیر خواهران طلبه از ورودي 

ده از طریق آزمون اختصاصي بیش از سنوات رایگنان ادامنه پیندا كنند ملنزم بنه       در صورتي كه تحصیل دانشجوي طلبه )خواهر یا برادر( پذیرفته شالف(  تذكر:
  پرداخت شهریه ثابت مصوب وزارت علوم براي آخرین سال ورودي دانشگاه است.

 باشد.ب( دانشجوي طلبه پذیرفته شده از طریق آزمون اختصاصي در صورت مشروط شدن ملزم به پرداخت شهریه ثابت ترم بعد مي
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 ع دكتريمقط -1-6

 

 ورودی
 شهریه ثابت 

 )به ریال(
 شهریه متغیر )به ریال(

 بورس
 دروس جبرانی واحد رساله دروس تخصصی

 666/666/106 000/000 666/006/1 666/006/1 0/000/666 9058ورودي 

 666/666/106 666/066 666/066/1 666/066/1 666/006/7 58و  58ورودي 

 666/666/106 666/066 666/066/1 666/066/1 666/006/7 9055ورودي 

 666/666/066 666/066 666/066/0 666/066/0 666/666/10 83و  58ورودي 

طبق مصوبه وزارت علوم برای دروس  666/566/0 666/066/0 666/666/10 89ورودي 
 تخصصی مقطع کارشناسی ارشد

666/666/000 

صوبه وزارت علوم برای دروس طبق م 666/006/0 666/006/0 666/066/00 89ورودي 
 666/666/006 تخصصی مقطع کارشناسی ارشد

طبق مصوبه وزارت علوم برای دروس  666/000/0 666/750/0 666/706/00 80ورودي 
 تخصصی مقطع کارشناسی ارشد

666/666/015 

 ریال است. 111/511/3 مبلغ ،31-31براي نیمسال تحصیلي  شركت دانشجویان دكتري در آزمون جایگزین تافل دانشگاههزینه   -

نیمسال از تحصیل رایگان برخوردار باشند، در  8به بعد حداكثر  835نیمسال و ورودي  3به قبل به مدت حداكثر  885دانشجویان بورسیه مقطع دكتري ورودي   -

 را به دانشگاه پرداخت نماید.ه ثابت آخرین ورودي به ازاي هر نیمسال، شهریصورتي كه تحصیل دانشجو بیش از این مدت به طول انجامد دانشجو موظف است 
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 دانشجوي میهمان ةشهری -2ماده 

 دانشگاهمیهمان از سایر مراكز به  الف(

 پرداخت كند.  دانشگاهبه متغیر دروس اخذ شده را  ةبایست كل شهریمي از سایر مراكز میهمان دانشجوي

و در  شهریه ثابت دوره نصف الزم است دانشگاهدر  واحد 6تا اخذ  رفاً ملزم به پرداخت شهریه متغیر و در صورتاخذ تک درس ص میهمانان از سایر مراكز در صورت

 پرداخت نمایند.  (نرخ آخرین سال ورودي) اي مصوب سال درخواستهنرخ را مطابق كل شهریه ثابت دوره ،واحد 6صورت اخذ بیش از 

 گردد.هاي مصوب سال درخواست )نرخ آخرین سال ورودي( محاسبه مينشجویان میهمان، بر اساس نرخدا نیز براي هاي شهریة متغیرنرخ: 1تبصره 

 نیست.گونه تسهیالتي اعم از خوابگاه، وام و... به دانشجویان میهمان هیچمتعهد به ارائه  دانشگاه :2 تبصره

 به سایر مراكز دانشگاهمیهمان از  (ب

  است.دانشگاه ثابت به  ةشود ملزم به پرداخت شهریالي میهمان ميدانشجویي كه در سایر مراكز آموزش ع

 (دانشگاهبه مراكز دیگر درون داخلی )( میهمان ج

 كند.متغیر را به مركز مقصد پرداخت مي ةثابت خود را به مركز مبدأ و شهری ةشهری ،میهمان شوددانشگاه چنانچه در یكي از مراكز دیگر این دانشگاه دانشجوي 

 شود.ورودي در مركز مقصد محاسبه ميآخرین در چنین مواردي نرخ شهریه متغیر دانشجو بر اساس نرخ شهریه  تبصره:

 دتطبیق واح ةشهری -3ماده 

به ازاي  الزم است -دانشگاه گذرانده باشد همینحتي اگر دروس مورد نظر را در  - شودمي و پذیرش سازيهاي درسي آنان معادلواحد ،طبق ضوابط دانشجویاني كه

 .را پرداخت كنند ها()بدون لحاظ تخفیف همان وروديدرصد شهریه ثابت یک نیمسال  2هر واحد درسي پذیرفته شده 

 باشد.ميمعاف  خوردهتطبیق دروس در صورتي كه دانشجو بدون پذیرش جدید تغییر رشته درون دانشگاهي دهد از پرداخت شهریه  :1تبصره

ي فوق الزامي بوده و نیازمصوبه صرفاً پرداخت شهریه متغیر مطابق نیز اي قابل تطبیق دانشجو از سقف بیست واحد بیشتر باشد هچنانچه تعداد واحد :2تبصره

 به پرداخت شهریه ثابت نیست.

 ند.ادانشجویاني كه مشمول تحصیل رایگان هستند از پرداخت شهریه تطبیق واحد معاف :3تبصره

دروس تطبیق خورده معاف  ةآموزش ملزم به تغییر رشته یا لغو پذیرش گردد در صورت تطبیق واحد از پرداخت شهری دانشجویي كه به صالحدید :4تبصره

 است.
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  دانشجوي انتقالی ةهریش -4ماده 
 

 واحد 36ثابت و متغیر) ةشهری ،عالوه بر شهریه واحدهاي اخذ شده الزم است ،به سایر مراكز دانشجویان متقاضي انتقال: الف( انتقالی از دانشگاه به سایر مراكز

 .دننمای پرداخت دانشگاهبه  را در سال تحصیلي انتقال شهریه دانشجویان هم ورودي خود بر اساس( یک نیمسال تحصیلي دروس تخصصي

 ف مي باشند.دانشجویان متقاضي انتقال به مراكز دیگر درون دانشگاه از پرداخت شهریه ثابت و متغیر فوق الذكر معا: ب( انتقالی داخلی

 

  دانشجوي انصرافی ةشهری -5ماده 

از تحصیل منصرف شوند به آنها پس از شروع نیمسال تحصیلي  دو ماه حداكثر تا و نیمسال تحصیلي ینمتغیر دانشجویاني را كه در اول ةشهری فقط دانشگاه

انصراف از تحصیل دهند، اخذ  ،دانشجویاني كه بعد از مهلت مذكور نیمسال تحصیلي را از واحد هاي اخذ شده آنثابت و متغیر  ةشهری ، وليكندميمسترد 

  .كندمي

 پس از ثبت نام از تحصیل انصراف دهد به وي مسترد مي گردد و صرفاً اداري روز 1شهریه ثابت و متغیر دانشجویي كه به تأیید آموزش حداكثر  تبصره:

  ره حضوري آخرین ورودي را پرداخت نماید.واحد تخصصي دروس كارشناسي دو 5اي معادل هزینه الزم است

اقدام به انصراف از تحصیل نماید الزم است عالوه بر شهریه واحدهاي اخذ  شروع آزمونهاي پایاني(س از )پچنانچه دانشجویي پس از اتمام نیمسال اول 

 (و دكتريصصي در كارشناسي ارشد واحد تخ 8ي، روس تخصصي در كارشناسواحد د 36)معادل یک نیمسال تحصیلي متغیرشهریه شهریة ثابت و  ،شده

 پرداخت نمایند. دانشگاهبه به عنوان جریمه انصراف انصراف را بر اساس شهریه دانشجویان هم ورودي خود در سال تحصیلي 

 جریمه انصراف مشمول تخفیف هاي این آیین نامه نمي گردد. :1تبصره

 ف مي باشد.دانشجوي اخراجي نیز مشمول جریمه انصرا :2تبصره

یز مشمول جریمه انصراف خواهد و مدرک كارداني دریافت كند ن دهد در صورتي كه دانشجو پس از گذراندن نیمي از دروس كارشناسي انصراف :3تبصره

 بود.

 دانشجویي كه به صالحدید آموزش ملزم به انصراف از تحصیل گردد از پرداخت جریمه انصراف معاف مي باشد. :4تبصره
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 لغو قبولی دانشجو -6ماده 

یا طبق تأیید معاون آموزشي مربوط یا رئیس مركز آموزش الكترونیكي،  قبولي دانشجویي را منتفي اعالم كند،سازمان سنجش آموزش كشور چنانچه 

 گردد.ميثابت و متغیر آن نیمسال به دانشجو مسترد  ةشهری داوطلب واجد شرایط تحصیل شناخته نشود،
 

 ف درسشهریه حذ -7ماده 

شهریه متغیر آن حذف گردد  -بدون كوتاهي از سوي دانشجو  -یا درسي از طرف آموزش در صورتي كه حذف درس در زمان حذف و اضافه انجام گیرد 

  شود.متغیر مسترد نمي ثابت و شهریه ،درس یا ترمحذف پزشكي و  اما در حذف اضطراري ،گرددمي در بستانكاري مالي دانشجو لحاظدرس 
 

  هافیفتخ -8ده ما
تمام یا بخشي از شهریه ثابت یا متغیر مصوب دانشجو و نیز كاهش  تخفیفدر هر زمان نسبت به  مي تواندمصالح مورد نظر دانشگاه با توجه به اقتضائات و 

 تصمیم گیري كند.هاي قبل، در صورت لزوم( )حتي براي وروديها یا افزایش تخفیف

و پیوست  حداكثر تا یكماه پس از شروع نیمسال تحصیلي دانشگاه به و ارائه آن درخواست تخفیففرم  از تكمیل دانشجویي پس هاياعمال تخفیف -1

 پذیر است.كردن مستندات مربوط و تأیید مراجع ذكر شده امكان

از نهایي شدن نمرات هر نیمسال با  )تخفیف معدل نیمسال قبل( نیاز به ارائه درخواست ندارد و پس« دانشجویان ممتاز دانشگاه»تخفیف بند  تبصره:

مسال تأیید آموزش تخفیف مزبور در بستانكاري مالي دانشجوي مشمول ثبت مي گردد. در سایر موارد تكمیل و ارائه فرم درخواست تخفیف براي هر نی

 الزامي است.

 توانند در ترم بعد از تخفیف استفاده كنند.دانشجویان مشروط نمي -2

تعداد سنوات  ارشد كه شان بیش از هشت نیمسال و دانشجویان مقطع كارشناسيتعداد سنوات تحصیليكه  و دكتري ناسيدانشجویان مقطع كارش -3

 شان بیش از چهار نیمسال شود، مشمول تخفیف نخواهند شد.تحصیلي
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 شوند.مول استفاده از تخفیف نميكنند مشهاي دولتي یا غیر دولتي، تمام یا بخشي از شهریة آنها را پرداخت ميدانشجویاني كه سازمان -4

به دانشجو منوط به عدم استفاده از تخفیفها در مدت گواهي یا استرداد مبالغ تخفیف  )گواهي اعالم یا پرداخت( : ارائه هرگونه گواهي شهریهتبصره

یف، گواهي اعالم یا پرداخت شهریه از دانشگاه اخذ نماید تخفیف نیمسال مورد درخواست و چنانچه دانشجو بخواهد بعد از اخذ تخفشده است گرفته 

 باشد.تسویه كامل بدهي آن مدت مي ارائه گواهي پرداخت شهریه منوط بهحذف خواهد شد، همچنین 

از تخفیف هاي دیگر این آیین نامه نمي  دانشجویان مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد كه از تخفیف ویژه طالب استفاده مي كنند مشمول هیچ یک  -5

درصد  51توانند عالوه بر تخفیف بند مذكور، حداكثر تا سقف ميتخفیف ویژه طالب استفاده مي كنند « ب»دانشجویان مقطع دكتري كه از بند  شوند.

 شهریه ثابت نیمسال از دیگر بندهاي تخفیف استفاده كنند.

 درصد تخفیف در شهریه ثابت نیمسال را استفاده كنند. 61مورد از بند هاي تخفیف و تا سقف سایر دانشجویان مي توانند حداكثر سه  -9

 مذكور مستثني است. سقفتبصره: تخفیف مربوط به مقاالت علمي ترویجي یا علمي پژوهشي كه انتساب آن به دانشگاه قرآن و حدیث تصریح شده باشد از 

 گردد.فات این آیین نامه نميتحصیل در ترم تابستان مشمول هیچ یک از تخفی -7

مدارک مثبته دانشجو ملزم به پرداخت كامل حداقل شهریه ثابت است و چنانچه مشمول تخفیف باشد پس از ارائه  ،براي ثبت نام هر نیمسال تحصیلي -8

   .گرددتخفیف براي وي محاسبه مي -اه پس از شروع هر نیمسال تحصیليم حداكثر تا یک -

اعمال خواهد شد و  35-31آیین نامه مالي دانشجویي سال تحصیلي  8بر اساس ماده  31-31رودي ماقبل سال تحصیلي تخفیفات دانشجویان و -8

در صورتي كه ابالغ جدیدي از سوي دانشگاه باشد و ما بعد آن تابع آیین نامه سال ورود ایشان مي 31-31تخفیفات دانشجویان ورودي سال تحصیلي 

 .در مورد ایشان صادر نشود
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 كارشناسی مقطعتخفیفات  (الف  

 توضیح درصد تخفیف شرح وضعیت مشموالن تخفیف ردیف

  درصد شهريه ثابت نیمسال اول و دوم 50 به باال باشد 18 داوطلبانی که معدل کتبی دوره متوسطه آنان موزان ممتاز مقطع متوسطهدانش آ 1

 دانشگاهدانشجويان ممتاز  0
  در نیمسال بعد درصد شهريه ثابت 20 را کسب کنند. 88/18 تا 18ل تحصیلی معدل سانیم دانشجويانی که در يک

  درصد شهريه ثابت در نیمسال بعد 40 را کسب کنند18و باالي 18تحصیلی معدل  سالنیمدانشجويانی که در يک 

 طالب 0
عه واحد درسی براي طالب جام 80اتمام سطح يک حوزه برادران يا حداقل گذراندن حداقل 

 الزهرا و مرکز مديريت خواهران حوزه
 منوط به ارائه مدارك الزم هر نیمسالدرصد شهريه ثابت  80

0 
دانشجويان ممتاز مقطع کاردانی به باالي 

دانشگاه قرآن و حديث و امام صادق )ع( 

 و شهید مطهري و علوم اسالمی رضوي

 و باالتر باشد 18آنان  مربوطدر صورتی که معدل کل مقطع 

 

درصد شهريه ثابت هر نیمسال 40

 نیمسال( هشتتحصیلی )براي 
 مثبته است. منوط به ارائه مدارك

 پـژوهشـگـران 0
 هاي معتبر يا انتشار کتاب يا مقاله در نشريات معتبر کسب رتبه در يکی از جشنواره

 (دانشگاه)به تشخیص 

شهريه ثابت  درصد 25تا  10به ازاي هر مورد 

 نیمسال بعد براي درصد، 30 سقف تا
 و تأيید معاونت پژوهشی  با ارائه مدرك معتبر

 امتیاز از امور فرهنگی کسب کنند 80دانشجويانی که در هر سال باالتر از  فعاالن فرهنگی 0
از شهريه ثابت نیمسال  درصد 25تا سقف 

 بعد

هاي در دوره دانشجويیامور با تايید معاون فرهنگی و 

 هاي مجازيحضوري و ريیس مرکز در دوره

 حافظان قرآن کريم 7

 .مشمول تخفیف می گردند اين جدولطبق کريم قرآن  حافظان

مبلغ پرداختی  : حافظان کل پس از پرداخت کل شهريه به دانشگاه با ارائه مستندات، تمامذکرت

 .را از سازمان اوقاف و امور خیريه دريافت می کنند

 جزء 10
درصد شهريه ثابت در  20

 هر نمیسال

 ارائه گواهی معتبر از:  با -1

 سازمان اوقاف و امور خیريه -

معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد و   -

 موسسات قرآنی وابسته

دارالقرآن سازمان تبلیغات اسالمی و موسسات  -

 قرآنی وابسته 

 دارالقرآن آستان حضرت عبدالعظیم حسنی -

داشتن رتبه  در صورت حفظ قرآن به همراه مفاهیم آن يا -2

هاي ذکر درصد به تخفیف 10 حداکثر ،وم کشورياول تا س

 گرددشده اضافه می

 جزء 20
درصد شهريه ثابت در  30

 هر نمیسال

 جزء 30
درصد شهريه ثابت در  40

 هر نمیسال

 دانشگاه قرآن و حديث  کارکنان  5
ان تحت کارکنان تمام وقت دانشگاه قرآن و حديث و خانواده تحت تکفل ايشان )همسر و فرزند

 تکفل(
 در هر نیمسال شهريه ثابت  درصد 50 

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

توانند  آموزشیاران مرکز شخصا به تشخیص ريیس مرکز می

 مند شوند.از اين تخفیف بهره

 يا نیرو هاي مسلح ايثارگران بنیاد شهید و امور نامه ازبا ارائه معرفی در هر نیمسال شهريه ثابت درصد 20 جانبازان، آزادگان و شهدا ب( همسر و فرزندان تحت تکفل   الف( جانبازان، آزادگان و رزمندگان ايـثـارگـران 0

 اعضاي يک خانواده در تحصیل همزمان 16
بیش از يک نفر از اعضاي خانواده )تحت تکفل فرد واحد( مشغول تحصیل در همین دانشگاه 

 باشند.

براي هر نفر در مدت  شهريه ثابت درصد20

 تحصیل همزمان
 براي هر يک از افراد که تحت تکفل باشند.

 سازمان بهزيستی با ارائه معرفی نامه از کمیته امداد و درصد شهريه ثابت 50 خانواده هاي تحت پوشش کمیته امداد و بهزيستی خانواده هاي کم درآمد و بی سرپرست 11

 نامهنامه از مرکز اشاره شده در تفاهمبا ارائه معرفی براساس تفاهم نامه بر اساس توافقات تفاهم نامه هاننامه با سازماتفاهم 10
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معاون  8و  6معاون پژوهشي دانشگاه، ردیف هاي  2معاون آموزشي دانشگاه براي ردیف  1و1 ،5، 3مرجع تشخیص در دوره هاي حضوري قم براي ردیف هاي تذکر: 

رئیس مركز آموزش  ،ویي دانشگاه و سایر ردیف ها معاون اداري و پشتیباني دانشگاه است و مرجع تشخیص براي دوره هاي مجازي و حضوري شعبدانشج و فرهنگي
 ظر تفویض كنند.مراجع تشخیص فوق الذكر مي توانند تمام یا برخي از اختیارات خود را در این خصوص به فرد یا افراد مورد ن الكترونیكي و رئیس شعبه مروبط است.

 

 ارشدكارشناسیتخفیفات مقطع  ب(
 

 توضیح درصد تخفیف شرح وضعیت مشموالن تخفیف ردیف

1 
هاي برتر آزمون سراسري رتبه

 ارشدکارشناسی

 30تا  1ارشد رتبه دانشجويانی که در آزمون سراسري ورودي کارشناسی

 )رتبه کل داوطلب بدون سهمیه( را کسب کنند.

 ت شهريه کل دوره ارشدمعاف از پرداخ

 )براي چهار نیمسال(
 مثبته است. منوط به ارائه مدارك

 100تا  31دانشجويانی که در آزمون سراسري ورودي کارشناسی ارشد رتبه 

 رتبه کل داوطلب بدون سهمیه( را کسب کنند)

تحصیلی )براي  نیمسالهر درصد شهريه ثابت در  40

 چهار نیمسال(

0 
قطع کارشناسی دانشجوي ممتاز م

 حديثقرآن و  گاهدانش

آموختگان مقطع کارشناسی دانشگاه )اعم دانشجويی که در بین کل دانش

تا  1رتبه  ،فراغت از تحصیل در همان سال تحصیلی از حضوري و مجازي(

 .را کسب کرده باشد 5

  معاف از پرداخت شهريه کل دوره ارشد

 )براي چهار نیمسال(

و کسب حداقل معدل ته مثب منوط به ارائه مدارك

و فراغت از تحصیل در  در مقطع کارشناسی18

 حداکثر ده نیمسال با احتساب سنوات

0 

دانشجويان ممتاز مقطع 

دانشگاه قرآن و  کارشناسی

ع( و شهید )و امام صادق  حديث

 مطهري و علوم اسالمی رضوي

 و باالتر باشد 18معدل کل مقطع کارشناسی آنان در صورتی که 

 

شهريه ثابت هر نیمسال تحصیلی )براي  درصد40

 چهار نیمسال(
 مثبته است. منوط به ارائه مدارك

0 
دانشجويان ممتاز مقطع 

 هادانشگاه کارشناسی ساير

 و باالتر باشد 18در صورتی که معدل کل مقطع کارشناسی آنان 

 

درصد شهريه ثابت هر نیمسال تحصیلی )براي 30 

 چهار نیمسال(
 مثبته است. اركمنوط به ارائه مد

 دانشگاهدانشجويان ممتاز  0

 را کسب کنند. 88/18تا  18معدل  هر نیمسال تحصیلیدانشجويانی که در 
ترم بعد )که به حساب بستانکاري درصد شهريه ثابت  20

 دانشجو لحاظ می شود.(

دروس )اعم از تخصصی، پیشنیاز و  معدل کلمالك 

 جبرانی( است

 را کسب کنند.18و باالي18معدل  مسال تحصیلیهر نی دانشجويانی که در
ترم بعد )که به حساب بستانکاري  درصد شهريه ثابت 40

 دانشجو لحاظ می شود.(

مالك معدل کل دروس )اعم از تخصصی، پیشنیاز و 

 جبرانی( است

0 
برگزيدگان المپیادهاي علمی، 

 دانشجويی

 رتبه اول تا سوم
 معاف از پرداخت شهريه کل دوره ارشد

 براي چهار نیمسال()
 ارائه گواهی از سازمان مربوطمنوط به 

 تخفیف شهريه ثابت در سال اول تحصیل درصد 30 رتبه چهارم تا دهم

 سال اول تحصیل شهريه ثابت در درصد 10 رتبه يازدهم تا پانزدهم

 طالب 7
طالب واحد درسی براي  80حداقل اتمام سطح يک حوزه برادران يا حداقل گذراندن 

 جامعه الزهرا و مرکز مديريت خواهران حوزه
 منوط به ارائه مدارك الزم درصد تخفیف شهريه ثابت هر نیمسال  80
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معاون فرهنگي و  31و  3معاون پژوهشي دانشگاه، ردیف  8آموزشي دانشگاه، ردیف  معاونت 8تا  3مرجع تشخیص در دوره حضوري قم براي ردیف تذکر: 
معاون  5 و 3 ردیف ،دانشجویي دانشگاه و سایر ردیف ها معاون اداري و پشتیباني دانشگاه است و مرجع تشخیص براي دوره هاي مجازي و حضوري شعب

 یكي و رئیس شعبه مربوط است.آموزشي دانشگاه و سایر ردیف ها رئیس مركز آموزش الكترون
 مراجع تشخیص فوق الذكر مي تواند تمام یا برخي از اختیارات خود را در این خصوص به فرد یا افراد مورد نظر تفویض كنند.

 

 پـژوهشـگـران 5
هاي معتبر يا انتشار کتاب يا مقاله در کسب رتبه در يکی از جشنواره

 (دانشگاهنشريات معتبر )به تشخیص 

سقف  تاابت شهريه ث درصد 25تا  10 ،به ازاي هر مورد

 براي نیمسال بعد در صد 30
 با ارائه مدرك معتبر و تايید معاونت پژوهشی

 از شهريه ثابت نیمسال بعددرصد  25تا سقف  امتیاز از امور فرهنگی کسب کنند. 80دانشجويانی که در هر سال باالتر از  فعاالن فرهنگی 0

ره در دو دانشجويیامور با تايید معاونت فرهنگی و 

 هاي مجازي هضوري و رئیس مرکز در دورهاي ح

 

 حافظان قرآن کريم 16

 .قرآن کريم طبق اين جدول مشمول تخفیف می گردند حافظان

: حافظان کل پس از پرداخت کل شهريه به دانشگاه با ارائه مستندات، ذکرت

 .مبلغ پرداختی را از سازمان اوقاف و امور خیريه دريافت می کنند تمام

 با ارائه گواهی معتبر از:  صد شهريه ثابت در هر نمیسالدر 20 جزء 10

 سازمان اوقاف و امور خیريه -

معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد و   -

 موسسات قرآنی وابسته

دارالقرآن سازمان تبلیغات اسالمی و  -

 موسسات قرآنی وابسته 

 دارالقرآن آستان حضرت عبدالعظیم حسنی -

هیم آن يا در صورت حفظ قرآن به همراه مفا -2

درصد  10داشتن رتبه اول تا سوم کشوري، حداکثر 

 گرددهاي ذکر شده اضافه میبه تخفیف

 درصد شهريه ثابت در هر نمیسال 30 جزء 20

 درصد شهريه ثابت در هر نمیسال 40 جزء 30

 دانشگاه قرآن و حديث  کارکنان  11
ه تحت تکفل ايشان )همسر و کارکنان تمام وقت دانشگاه قرآن و حديث و خانواد

 فرزندان تحت تکفل(
 در هر نیمسال شهريه ثابت  درصد 50

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

 آموزشیاران مرکز شخصا به تشخیص ريیس مرکز می

 مند شوند.توانند از اين تخفیف بهره

 ايـثـارگـران 10
 نالف( جانبازان، آزادگان و رزمندگا

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

 هر نیمسالدر  شهريه ثابت درصد 20

 )براي چهار نیمسال(
يا  ايثارگران بنیاد شهید و امور نامه ازبا ارائه معرفی

 نیرو هاي مسلح

10 
اعضاي يک خانواده در تحصیل 

 همزمان

احد( مشغول تحصیل بیش از يک نفر از اعضاي خانواده )تحت تکفل فرد و

 باشند. دانشگاههمین  در

براي هر نفر در مدت تحصیل  شهريه ثابت درصد20  

 )حد اکثر براي چهار نیمسال( همزمان
 براي هر يک از افراد که تحت تکفل باشند.

10 
هاي کم درآمد و خانواده

 سرپرستبی
 هاي تحت پوشش کمیته امداد و بهزيستیخانواده

  درصد شهريه ثابت 50

 )براي چهار نیمسال(
 با ارائه معرفی نامه از کمیته امداد و سازمان بهزيستی

 نامهنامه از مرکز اشاره شده در تفاهمبا ارائه معرفی براساس تفاهم نامه بر اساس توافقات تفاهم نامه هانامه با سازمانتفاهم 10
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 مقطع دكتريتخفیفات ج( 
 

 

رد

 یف
 توضیح درصد تخفیف شرح وضعیت مشموالن تخفیف

 طالب 1

واحد  80ان يا حداقل گذراندن حداقل اتمام سطح يک حوزه برادرالف( 

 درسی براي طالب جامعه الزهرا و مرکز مديريت خواهران حوزه

 درصد شهريه ثابت هر نیمسال 30

 
 منوط به ارائه مدارك الزم

يا باالتر  18معدل کل کارشناسی ارشد آنان  يا 3طالبی که معدل سطح ب( 

 باشد. 18از 

 درصد شهريه ثابت هر نیمسال 90

 ت نیمسال()براي هش
  منوط به ارائه مدارك الزم

0 

ممتاز مقطع  غیر طلبه دانشجويان

دانشگاه هاي قرآن  کارشناسی ارشد

و حديث امام صادق )ع(، شهید 

 مطهري و رضوي مشهد

 .باشد 18و باالتر از  18در صورتی که معدل کل کارشناسی ارشد آنان 
 تحصیلی ثابت هر نیمسالدرصد شهريه  30

 مسال()براي هشت نی
 منوط به ارائه مدارك الزم

0 
دانشجويان غیر طلبه ممتاز مقطع 

 ساير دانشگاه ها کارشناسی ارشد
 باشد 18و باالتر از  18در صورتی که معدل کارشناسی ارشد آنان 

درصد شهريه ثابت هر نیمسال تحصیلی  20

 )براي هشت نیمسال(
 منوط به ارائه مدرك الزم

 پژوهشگران 0

 ترويجی -قاله علمی ـ پژوهشی / علمی به ازاي هر م

 )مستقل يا مشترك با اعضاي هیأت علمی( 

درصد شهريه ثابت تا  5و  10هر مقاله به ترتیب 

 درصد براي نیمسال اول 30سقف 
 

پژوهشی منتشر شده در طول تحصیل )مستقل يا  -مقاالت علمی 

 مشترك با اعضاي هیأت علمی(

بعد از انتشار  درصد شهريه ثابت در نیمسال 10

 به ازاي هر مقاله

با ارائه مدارك الزم و تصريح به انتساب مقاله به 

/ در صورتی که مقاله گاهدانشجوي دکتري دانش

 5باشد دانشگاه  مشترك با اعضاي هیأت علمی

 درصد به تخفیف مزبور اضافه می شود.

 حافظان قرآن کريم 0

 .می گردندقرآن کريم طبق اين جدول مشمول تخفیف  حافظان

: حافظان کل پس از پرداخت کل شهريه به دانشگاه با ارائه ذکرت

مبلغ پرداختی را از سازمان اوقاف و امور خیريه دريافت  مستندات، تمام

 .می کنند

 جزء 10
درصد شهريه ثابت  20

 نمیسال در هر

 با ارائه گواهی معتبر از: 

 سازمان اوقاف و امور خیريه -

ارت ارشاد و معاونت قرآن و عترت وز  -

 موسسات قرآنی وابسته

دارالقرآن سازمان تبلیغات اسالمی و  -

 موسسات قرآنی وابسته 

دارالقرآن آستان حضرت عبدالعظیم  -

 حسنی

در صورت حفظ قرآن به همراه مفاهیم آن يا  -2

 10داشتن رتبه اول تا سوم کشوري، حداکثر 

 گرددهاي ذکر شده اضافه میدرصد به تخفیف

 جزء 20
 درصد شهريه ثابت 30

 در هر نمیسال

 جزء 30
 درصد شهريه ثابت 40

 در هر نمیسال
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معاون فرهنگي و دانشجویي  2معاون پژوهشي دانشگاه، ردیف  1معاونت آموزشي دانشگاه، ردیف  1و5، 3یص در دوره حضوري قم براي ردیف مرجع تشخ تذکر:

رئیس مركز آموزش  ،براي دوره هاي مجازي و حضوري شعب كلیه ردیف ها گاه است و مرجع تشخیصدانشگاه و سایر ردیف ها معاون اداري و پشتیباني دانش
 الكترونیكي و رئیس شعبه مربوط است.

 مراجع تشخیص فوق الذكر مي تواند تمام یا برخي از اختیارات خود را در این خصوص به فرد یا افراد مورد نظر تفویض كنند.
كه شامل كلیه ورودیهاي به بعد اعمال مي گردد، مگر بند مربوط به تخفیف پژوهشگران  83رفاً براي ورودي هاي تخفیف مقطع دكتري ص :1 تبصره

به بعد اعمال مي گردد و براي سایر ورودي ها آیین نامه مالي  31مقطع دكتري صرفاً براي ورودي هاي  1 تا 3دكتري است و تخفیف هاي بند 
 الک عمل خواهد بود.دانشجویي زمان آغاز تحصیل آنان م

 توانند استفاده كنند.تنها از یكي از دو بند الف یا ب مي مشمول تخفیف ردیف یکطالب كتري  در مقطع د: 2تبصره 

 دانشگاه قرآن و حديث  کارکنان  0
کارکنان تمام وقت دانشگاه قرآن و حديث و خانواده تحت تکفل ايشان )همسر و 

 فرزندان تحت تکفل(
 در هشت نمیسال شهريه ثابت  درصد 30

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

آموزشیاران مرکز شخصاً به تشخیص ريیس مرکز 

 مند شوند.توانند از اين تخفیف بهره می

 ايثارگران 7
 الف( جانبازان، آزادگان و رزمندگان

 تحت تکفل جانبازان، آزادگان و شهداهمسر و فرزندان ب( 
 هشت نیمسالدرصد شهريه ثابت در  20

يا  مه از بنیاد شهید و امور ايثارگرانبا ارائه معرفی نا

 نیرو هاي مسلح

5 
اعضاي يک خانواده در تحصیل 

 همزمان

بیش از يک نفر از اعضاي خانواده )تحت تکفل فرد واحد( مشغول تحصیل 

 باشند. همین دانشگاه در

براي هر نفر در مدت  شهريه ثابت درصد 15

 نیمسال(هشت تحصیل همزمان )حد اکثر براي 
 ر يک از افراد که تحت تکفل باشند.براي ه

0 
هاي کم درآمد و خانواده

 سرپرستبی
 با ارائه معرفی نامه از کمیته امداد و سازمان بهزيستی هشت نیمسال( درصد شهريه ثابت )براي 50 هاي تحت پوشش کمیته امداد و بهزيستیخانواده

 نامهنامه از مرکز اشاره شده در تفاهمبا ارائه معرفی براساس تفاهم نامه بر اساس توافقات تفاهم نامه هانامه با سازمانتفاهم 16
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 هریهـنحوه پرداخت ش -9ماده 

 د.نپرداخت كن یكجا ار و یا حداقل شهریه ثابت خود خوددروس انتخابي ثابت و متغیر  ةشهری ،بایست در هنگام انتخاب واحددانشجویان مي
كند تسویه )طبق اقساط مورد نظر دانشگاه(  نیمسالامتحانات پایان  آغاز از قبل هفته دوتا  حداكثرشهریه خود را كل مبالغ دانشجو الزم است  :1تبصره

 را ندارد. نیمسالشركت در آزمون پایان  ةاجاز در غیر این صورت
 

 جرائم تأخیر -11ماده 
مقطع  واحد دروس تخصصي 5معادل كارشناسي و كارشناسي ارشد  طعمقااعم از ثابت و متغیر( در )یا پرداخت شهریه  ، انتخاب واحدنام جریمه تأخیر در ثبت

 گردد.مي محاسبهو در مقطع دكتري معادل نیم واحد دروس تخصصي آخرین ورودي  كارشناسي دوره حضوري آخرین ورودي
 مي باشد. معادل یک واحد دروس تخصصي مقطع كارشناسي دوره حضوري آخرین وروديت آزمون جریمه تأخیر در مراجعه براي صدور كار

 

 كارت دانشجویی و المثنیدانشنامه، صدور  ةهزین -11ماده 
 .ریال است 111/111و هزینة صدور المثني براي بار دوم  استریال 111/321صدور المثني   ةهزین و ریال 111/81یي كارت دانشجو ةهزین
 است. ریال 111/211 تمبر جمعاً 5و ابطال  نه صدور دانشنامههزی
 

 و بیمه حوادث شهریه فرهنگی -12ماده 
و مبلغي حضوري الزم است عالوه بر شهریه ثابت و متغیر در هر نیمسال براساس مصوبه وزارت علوم مبلغي را به عنوان شهریه تكلیفي فرهنگي  اندانشجویكلیه 

 .پرداخت نمایددر اول هر ترم را به عنوان بیمه حوادث 
 

 84-83تحصیلی اولابتداي نیمسال و از قرار گرفت  مجدد مورد بازنگري1383بستانتادر صره تب پنجبیست و ماده و  زدهدوا نامه دراين آيین
 گردد.ن لم يکن تلقی میأنامه از اين تاريـخ به بعد کوبات مغاير با اين آيینست. کلیه مصاالجراالزم

 

 

 

 


