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 ثابت و متغير ۀهریش: 1ماده 

کند مینثابت هر ورودی تا انتهای سنوات مجاز تحصیلی تغییر  ۀشهری است. نامهآیین بر اساس اینسال نیم ثابت و متغیر هرشهریۀ  پرداختدانشجو موظف به ـ 1

 .شوددریافت می ، از دانشجوهر سالمالی جدیدِ  ۀنامآیین تعیین و طبقهیأت امنا مصوبۀ متغیر هر سال بر اساس شهریۀ  اما

هریۀ شمجدد درس بایستی انتخاب برای  ،قبولی کسب نكندنمرۀ در درسی  طلبه و غیر طلبه(ـ  )اعم از بورسیه و غیر بورسیه چنانچه دانشجو :1تبصرۀ 

 . کندورودی پرداخت  آخرینمتغیر شهریۀ  متغیر آن درس را مطابق

 متغیر تعداد واحدهای انتخابی دانشجو است.شهریۀ  اضافۀتحصیلی به سال نیم ثابت هرشهریۀ  درصد 05 ،تابستاندورۀ شهریۀ  :2تبصرۀ 

دیگری مؤسسۀ تعدادی از واحدهای درسی خود را در مبدأ دایر نباشد و دانشجو با کسب موافقت واحد مؤسسۀ مبدأ در دورۀ تابستان چنانچه  :3تبصرۀ 

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

 (.شودنمی ابت اخذثشهریۀ  سنوات مرخصی تحصیلی بدون احتساب دردر ) ملزم به پرداخت شهریۀ ثابت است. ،کنددانشجویی که از مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات استفاده میـ 2

 د.شومی محاسبه ثابتشهریۀ  بدونسال نیم دوتنها  ،به موقع درخواست مرخصی از سوی دانشجوارائۀ در صورت ـ  برای هر بار زایمانـ  در مرخصی زایمان :1 ۀتبصر

 .اهد بودتوسط دانشجو خو انتخابیدروس شهریۀ  وثابت شهریۀ  آموزشی مستلزم پرداخت نصفنامۀ آیینبه 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.نمیمتغیر مسترد شهریۀ 

 .ستیندرس  آنمتغیر شهریۀ  مشمول پرداخت ،نیاز معاف شودمعاونت آموزشی از گذراندن برخی از دروس جبرانی یا پیشتأیید  چنانچه دانشجو به تشخیص گروه وـ 0

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

قفه تحصیلی وسالی که برای دانشجو نیمشهریۀ  کهنكتۀ قابل ذکر این است. تحصیلیسال نیم در همان بر اساس آخرین ورودی دانشگاهسال نیم ثابت هرشهریۀ  نصف

 )نصف شهریه ثابت آخرین ورودی دانشگاه(شود.نیز به همین شیوه محاسبه میگردد ثبت می
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ارشد حضوری و ؛ سالنیم 14مجازی کارشناسی ؛ سالنیم 15کارشناسی حضوری  از این قرار است:علوم فعلی وزارتهای نامهآیین بر اساس ،سنوات مجاز تحصیلـ 

 .سالنیم 8و دکتری سال نیم 4 مجازی

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

 .گرددسال دوم تحصیلی منظور میسال اول و سی و یكم شهریور ماه پایان نیمام بهمن ماه پایان نیمدر تسویه مالی دانشجویان مذکور، سی تبصره:

وس را شهریه این دردروس متن پژوهی را انتخاب کنند باید تغییر شیوه دهند و رایگان پایان نامه را انتخاب کنند چنانچه استفاده کننده از تحصیل اگر طالب   -8

 پرداخت کنند.

شود ولی اگر خارج از شهریه بر اساس ورودی خودشان حساب می ،گیرند درمورد دانشجویانی که درسنوات مجاز مرخصی بدون احتساب با پرداخت شهریه می -9

 دد.گرشهریه براساس نصف آخرین ورودی محاسبه می ،سنوات مجاز مرخصی بدون احتساب با شهریه گرفتند 

نامه را اخذکرده  ولی به هر دلیل به آموزش محور تغییر شیوه داده اند، عالوه بر پرداخت هزینه واحدهای درسی جایگزین پایان نامه طبق دانشجویان ارشدی که واحد پایان -15

 حاالت ذیل بخشی از هزینه پایان نامه را بپردازند:

 پس از تصویب طرح تفصیلی، معادل یک واحد پایان نامه را بپردازند. الف( پس از تصویب طرح اجمالی، معادل نیم واحد و

 شود.ب( پیش از تصویب طرح اجمالی هزینه ای دریافت نمی

 گردد.می لحاظ برای ویبستانکاری  تبصره: در صورت تغییر شیوه، مبالغ واریزی مازاد دانشجو در قالب

باشند، در صورت تغییر شیوه از آموزشی پژوهشی به آموزش محور خارج از سنوات مجاز، ملزم به پرداخت شهریه می مندای که از تحصیل رایگان بهرهج( دانشجویان طلبه

 باشند.نامه و شهریه کامل ثابت نیمسال مربوط میواحدهای جایگزین پایان
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 هاي حضوريدوره مقطع كارشناسی ـ1ـ 1

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

 تخصصی پايه عمومی

 448/283 018/248 136/177 000/373/1   99 - 044در سال تحصیلی  88و  88ورودي 

 448/283 018/248 136/177 000/873/1   99 - 044در سال تحصیلی  80ورودي 

 333/286 282/238 208/183 230/136/2   99 - 044در سال تحصیلی  81ورودي 

 871/381 687/363 381/234 000/600/2   99 - 044در سال تحصیلی  82ورودي 

 871/381 687/363 381/234 000/230/3   99 - 044در سال تحصیلی  83ورودي 

  84ورودي 

 هاسایر رشته
 871/381 687/363 381/234 000/373/3 (99ـ  044)در سال تحصیلی 

 رشتۀ فقه و حقوق اسالمی
 871/381 687/363 381/234 300/737/3 (99ـ  044)در سال تحصیلی 

 83ورودي          

 هاسایر رشته
 871/381 687/363 381/234 230/111/4 (99ـ  044)در سال تحصیلی 

 فقه و حقوق اسالمی ۀرشت
 871/381 687/363 381/234 123/288/4 (99ـ  044)در سال تحصیلی 

 86ورودي 

 هاسایر رشته
 (99ـ  044)در سال تحصیلی 

373/322/4 381/234 687/363 871/381 

 رشتۀ فقه و حقوق اسالمی
 (99ـ  044)در سال تحصیلی                              

837/727/4 381/234 687/363 871/381 

 871/381 687/363 381/234 837/127/3   99 - 044در سال تحصیلی  87ورودي 

 871/381 687/363 381/234 837/327/3   99 - 044در سال تحصیلی  88ورودي 

 871/381 687/363 381/234 6/000/000   99 - 044در سال تحصیلی  88ورودي 
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 هاي حضوريدوره ارشدكارشناسیمقطع  -62-1

 ورودي
 ثابت شهریۀ 

 )به ریال(

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

 جبرانی نیازپیش تخصصی واحد()هر 

 58و  58، 58ورودي 
   99 - 044در سال تحصیلی 

000/800/1 081.194 384.326 287.828 000/300/1 

 000/300/1 287.828 461.182 614.882 000/300/2 59و  55ورودي 

 000/300/1 311.130 768.633 860.813 000/300/3   99 - 044در سال تحصیلی  91و94ورودي 

 000/300/2 872.830 1.327.488 1.327.488 000/600/4   99 - 044در سال تحصیلی  94ورودي 

 000/873/2 872.830 1.327.488 1.327.488 000/730/3   99 - 044در سال تحصیلی  99ورودي 

 90ورودي 

 هاسایر رشته
 (99ـ  044)در سال تحصیلی 

000/323/6 1.327.488 1.327.488 872.830 300/162/3 

 رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی
 (99ـ  044)در سال تحصیلی 

300/612/6 1.327.488 1.327.488 872.830 230/306/3 

 

 98ورودي 

 

 هاسایر رشته
 (99ـ  044)در سال تحصیلی 

300/837/6 1.327.488 1.327.488 872.830 873/636/3 

 رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی
 (99ـ  044)در سال تحصیلی 

373/604/7 1.327.488 1.327.488 872.830 188/802/3 

 98ورودي 

 هاسایر رشته
 (99ـ  044)در سال تحصیلی 

230/633/7 1.327.488 1.327.488 872.830 362/000/4 

 رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی
 (99ـ  044)در سال تحصیلی 

812/364/8 1.327.488 1.327.488 872.830 407/182/4 

 407/182/4 872.830 1.327.488 1.327.488 812/764/8   99 - 044در سال تحصیلی  98ورودي 

 328/381/4 872.830 1.327.488 1.327.488 032/183/8   99 - 044در سال تحصیلی  95ورودي 

 328/381/4 872.830 1.327.488 1.327.488 10/100/000   99 - 044در سال تحصیلی  99ورودي 
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 يهاي مجازمقطع كارشناسی دورهـ 1ـ3

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

 تخصصی پايه عمومی

 613/218 012/183 410/146 000/680   99 - 044در سال تحصیلی  87و  86، 83، 84ورودي 

 613/218 012/183 410/146 000/000/1   99 - 044در سال تحصیلی  88، 88ورودي 

 376/241 313/201 031/161 000/300/1   99 - 044در سال تحصیلی  80ورودي 

 812/277 310/231 208/183 000/723/1   99 - 044در سال تحصیلی  81ورودي 

 134/308 382/234 212/218 000/000/2   99 - 044در سال تحصیلی  82ورودي 

 134/308 382/234 212/218 000/300/2   99 - 044در سال تحصیلی  83ورودي 

 84ورودي 

 هاسایر رشته

 (99ـ  044)در سال تحصیلی 
000/730/2 212/218 382/234 134/308 

 رشته فقه و حقوق اسالمی

 (99ـ  044)در سال تحصیلی 
000/873/2 212/218 382/234 134/308 

 83ورودي 

 هاسایر رشته

 (99ـ  044)در سال تحصیلی 
300/162/3 212/218 382/234 134/308 

 رشته فقه و حقوق اسالمی

 (99ـ  044)در سال تحصیلی 
230/306/3 212/218 382/234 134/308 

 86ورودي 

 هاسایر رشته

 (99ـ  044)در سال تحصیلی 
730/478/3 212/218 382/234 134/308 

 رشته فقه و حقوق اسالمی

 (99ـ  044)در سال تحصیلی 
873/636/3 212/218 382/234 134/308 

 134/308 382/234 212/218 873/836/3   99 - 044در سال تحصیلی  87ورودي             

 134/308 382/234 212/218 873/036/4   99 - 044در سال تحصیلی  88ورودي             

 134/308 382/234 212/218 4/400/000   99 - 044در سال تحصیلی  99ورودي 
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 هاي مجازيارشد دوره كارشناسیـ 1ـ4

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

 نامه یا سمینار )هر واحد(پایان
 جبرانی نیازپیش تخصصی

 000/000/1 613/218 461.182 768.633 000/800/1 99 - 044در سال تحصیلی  58ورودي 

 000/000/1 812/277 376.488 860.813 000/730/2 99 - 044در سال تحصیلی  91و 94، 59، 55ورودي 

 000/723/1 331/684 1.213.431 1.213.431 000/430/3 99 - 044در سال تحصیلی  94ورودي 

 000/480/2 318/788 1.388.486 1.388.486 000/860/4 99 - 044در سال تحصیلی  99ورودي 

 000/728/2 318/788 1.388.486 1.388.486 000/436/3 99 - 044در سال تحصیلی  90ورودي 

 200/137/3 318/788 1.388.486 1.388.486 600/001/6 99 - 044در سال تحصیلی  98ورودي 

 98ورودي 

 هاسایر رشته
 (99ـ  044)در سال تحصیلی 

760/601/6 1.388.486 1.388.486 318/788 362/000/4 

 رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی
 (99ـ  044)در سال تحصیلی 

360/213/7 1.388.486 1.388.486 318/788 407/182/4 

 98ورودي 

 هاسایر رشته
 (99ـ  044)در سال تحصیلی 

360/413/7 1.388.486 1.388.486 318/788 407/182/4 

 اسالمیرشته فقه و مبانی حقوق 
 (99ـ  044)در سال تحصیلی 

360/413/7 1.388.486 1.388.486 318/788 407/182/4 

 328/381/4 318/788 1.388.486 1.388.486 338/776/7   99 - 044در سال تحصیلی  95ورودي 

 328/381/4 318/788 1.388.486 1.388.486 8/300/000   99 - 044در سال تحصیلی  99ورودي 

 شود.نیاز معادل دروس عمومی محاسبه میشهریۀ دروس جبرانی و پیش* مبلغ 
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 شده از آزمون اختصاصی(پذیرفته)برادران طلبه حضوري مقطع كارشناسی ارشد ـ 1ـ5

 سال رایگان است. نیمچهار تا سقف اند شدهپذیرفته  های حضوریدوره درطالب ویژۀ تحصیل برای برادران طلبه که از طریق آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد 

پنجم تحصیلی نیز از سال نیم واحد درسی شده باشند در 8به گذراندن حداقل  ملزماز سوی دانشگاه  چهارم تحصیلیسال نیم دانشجویان طلبه که در :1تبصرۀ 

 تحصیل رایگان برخوردار خواهند شد. 

سقف سنوات )طبق مفاد تعهدنامه، . شودمیمفاد تعهدنامه محاسبه بر اساس  ،رایگانطالب، سـقف سنوات تحصیل   95های قبل از سـال  دورهبرای  :2تبصـرۀ  

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

 . کندحصیل رایگان این دانشگاه استفاده تواند از مزایای تبار می دانشجوی طلبه تنها یک: 3تبصرۀ 

ثابت ۀ شهری نصف ملزم به پرداخت ،ادامه پیدا کند مجازشده از طریق آزمون اختصاصی بیش از سنوات پذیرفته در صـورتی که تحصـیل دانشـجوی طلبه   الف(  تذكر:

بر زون اف ،که تحصیل این دانشجو به ترم ششم برسد صورتی در است. تحصیلیسال نیم در همان آخرین سال ورودی دانشگاه ساسمصـوب وزارت علوم برا 

 .کندپرداخت صورت کامل ه بنامه را نیز بر اساس ورودی خود پایانشهریۀ  ثابت الزم استشهریۀ  نصف

بر اساس ورودی خود سال نیم یکثابت شهریۀ  ملزم به پرداخت درهر نیم سال شده از طریق آزمون اختصاصی در صورت مشروط شدنپذیرفتهدانشجوی طلبه ب( 

 .است به عنوان جریمه

 ثابت یکشهریۀ  باشد، ملزم به پرداخت 11شده از آزمون اختصاصی کمتر از پذیرفتهنامه( دانشجوی طلبه پایانج( در صورتی که معدل کل دوره )با احتساب نمره 

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

باشند، در صورت تغییر شیوه از آموزشی پژوهشی به آموزش محور خارج از سنوات مجاز، ملزم به پرداخت مند میای که از تحصیل رایگان بهرهطلبه دانشجویان

 باشند.نامه و شهریه کامل ثابت نیمسال مربوط میشهریه واحدهای جایگزین پایان
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 مقطع دكتريـ 1ـ7

 

 ورودي
 ثابت شهریۀ 

 )به ریال(

 متغیر )به ریال(شهریۀ 
 بورس

 ازنیو پیش دروس جبرانی واحد رساله دروس تخصصی

 05775007000 0007000 000/500/0 075757000 000/050/7 1955ورودي 

 10570007000 0007000 000/000/0 077107000 000/000/01 94و  59ورودي 

 10070507000 5057000 000/000/1 077107000 000/000/00 91ورودي 

 50770007000 0057050 000/100/0 075077500 000/000/01 94ورودي 

 00177007000 070507000 000/000/0 570007050 000/700/05 99ورودي 

 00070707000 070557000 000/005/7 575007075 000/100/00 90ورودي 

 70070007500 075077000 000/000/0 770007107 000/500/10 98ورودي 

 00770707550 075077000 010/710/0 770007107 000/007/15 98ورودي 

 07075577110 075077000 007/700/00 770007107 010/700/10 98ورودي 

 07075577110 075077000 000/001/00 770007107 070/700/00 95ورودي 

 000/000/100 075077000 000/001/00 770007107 05/000/000 99ورودي 

 

 ریال است. 555/555/2 مبلغ ،1455ـ  1399 تحصیلی سال برای شرکت دانشجویان دکتری در آزمون جایگزین تافل دانشگاهـ هزینۀ 
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 دانشجوي ميهمان ۀشهری: 2مادۀ 

 دانشگاهميهمان از سایر مراكز به  الف(

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

 مقصد اقدام کند.مؤسسۀ متغیر به شهریۀ  ومؤسسۀ مبدأ ثابت به شهریۀ  همانی موظف است نسبت به پرداختیهمان در طول دوره میدانشجوی مـ 2

 .شودمیهای مصوب سال درخواست )نرخ آخرین سال ورودی( محاسبه دانشجویان میهمان، بر اساس نرخ نیز برای های شهریۀ متغیرنرخ: 1تبصرۀ 

 نیست.... به دانشجویان میهمان  گونه تسهیالتی اعم از خوابگاه، وام وهیچارائۀ متعهد به  دانشگاه :2تبصرۀ 

 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 

 .شودمیورودی در مرکز مقصد محاسبه آخرین شهریۀ  متغیر دانشجو بر اساس نرخشهریۀ  در چنین مواردی نرخ :1تبصرۀ 

 گیرد.میبه دانشجویان میهمان داخلی تخفیف تعلق  :2ۀ تبصر

 دتطبيق واح ۀشهری: 3مادۀ 

 الزم استـ  دندانشگاه گذرانده باش همینحتی اگر دروس مورد نظر را در ـ  شودمی و پذیرش سازیهای درسی آنان معادلواحد ،ضوابطبر اساس  دانشجویانی که

 .پرداخت کنند (هاتخفیف)بدون لحاظ  را همان ورودیسال نیم ثابت یکشهریۀ  درصد 0 ،شدهپذیرفتهبه ازای هر واحد درسی 

 .استمعاف  یتطبیقدروس شهریۀ  پرداخت دهد ازتغییر  را درون دانشگاهیرشتۀ  ،در صورتی که دانشجو بدون پذیرش جدید :1 تبصرۀ

ی و نیازت اسفوق الزامی مصوبه متغیر مطابق شهریۀ  پرداختتنها قابل تطبیق دانشجو از سقف بیست واحد بیشتر باشد های واحدچنانچه تعداد  :2 ۀتبصر

 ثابت نیست.شهریۀ  به پرداخت
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 .اندمعافتطبیق واحد شهریۀ  دانشجویانی که مشمول تحصیل رایگان هستند از پرداخت :3تبصرۀ 

 اف است.مع یدروس تطبیق ۀدر صورت تطبیق واحد از پرداخت شهریشود ملزم به تغییر رشته یا لغو پذیرش  ،دانشجویی که به صالحدید آموزش :4تبصرۀ 

 بعد ندارد.سال نیم تطبیق واحد تأثیری در تخفیف برایسال نیم معدل :3تبصرۀ 

  دانشجوي انتقالی ۀهریش: 4مادۀ 

 : الف( انتقالی از دانشگاه به سایر مراكز

واحد نظری و مقطع کارشناسی ارشد تا  11ارشناسی تا سقف ک)در مقاطع  تحصیلی اعم از ثابت و متغیرسال نیم کامل یکشهریۀ  دانشجوی انتقالی موظف است

 .پرداخت کندمؤسسۀ مبدأ را به  براساس شهریه دانشجویان هم ورودی خود درسال تحصیلی انتقال واحد نظری( 8سقف 

 : ب( انتقالی داخلی

 .هستندالذکر 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 قبل از انتقال در تخفیفسال نیم معدل تبصره:

  ج( انتقالی از سایر مراكز به دانشگاه:

 شهریه نیست. یافته نیاز به پرداختانتقالشود. همچنین بابت دروس میمحاسبه مبدأ ورودی در دانشگاه بر اساس دانشجو شهریۀ 

 دانشجوي انصرافی ۀشهری: 5مادۀ 

از تحصیل منصرف  تاریخ پذیرش قطعی در نادپس از  دو ماه حداکثر تا و تحصیلیسال نیم ینمتغیر دانشجویانی را که در اول ۀشهری فقط دانشگاهـ 1

تحصیلی را از دانشجویانی که بعد از مهلت مذکور از تحصیل سال نیم شده آنواحدهای اخذثابت و متغیر  ۀشهری ، ولیکندمیشوند به آنها مسترد 

  .کندمیدهند، اخذ انصراف 

حصیل از ت تاریخ پذیرش قطعی در سامانه ناد(بر اساس )پس از ثبت نام  دو هفتهتا ثابت و متغیر دانشجویی که به تأیید آموزش حداکثر شهریۀ  ـ2
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  .کندحضوری آخرین ورودی را پرداخت دورۀ واحد تخصصی دروس کارشناسی  2معادل ای هزینه الزم است و صرفاً شودمیانصراف دهد به وی مسترد 

های واحدشهریۀ  اقدام به انصراف از تحصیل نماید الزم است عالوه بر های پایانی(شروع آزمونس از )پاول سال نیم چنانچه دانشجویی پس از اتمامـ 3

و صصی در کارشناسی ارشد واحد تخ 8روس تخصصی در کارشناسی، واحد د 11)معادل تحصیلیسال نیم یک متغیرشهریۀ  شهریۀ ثابت و ،شدهاخذ

 .کندپرداخت  دانشگاهبه به عنوان جریمه انصراف انصراف را دانشجویان هم ورودی خود در سال تحصیلی شهریۀ  بر اساس (دکتری

 .شودنمی نامهآیین های اینتخفیفانصراف مشمول جریمۀ  :1تبصرۀ 

 .استهای تحصیلی معاف سالنیمشهریۀ  از پرداخت هرگونه وجه اضافه بر شودمیضوابط آموزشی اخراج بر اساس ی که : دانشجوی2تبصرۀ 

جریمۀ یز مشمول ن ،و مدرک کاردانی دریافت کند دهد در صورتی که دانشجو پس از گذراندن نیمی از دروس کارشناسی انصراف :3تبصرۀ 

 انصراف خواهد بود.

ی هاسالثابت و متغیر نیمشهریۀ  برافزون  ،صورت اخراج یا انصراف ای که از تحصیل رایگان استفاده کرده است درطلبهدانشجوی  :4تبصرۀ 

 .هستانصراف نیز جریمۀ ملزم به پرداخت  ،گذرانده

 .شودنمی نامهآیین اینشهریۀ  مشمول تخفیفات ،انصراف دهد اولسال نیم در صورتی که دانشجو قبل از شروع امتحانات: 3تبصرۀ 

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

 گیرد.میفعال انجام سال نیم آخرین ۀنامآیین و محاسبات مالی بر اساس

 قبولی دانشجولغو : 6مادۀ 

تأیید معاون آموزشی مربوط یا رئیس مرکز آموزش الكترونیكی، بر اساس یا  قبولی دانشجویی را منتفی اعالم کند،سازمان سنجش آموزش کشور چنانچه 

 .شودمیمسترد  پرداختی دانشجو به ویشهریۀ  واجد شرایط تحصیل شناخته نشود،ـ  ویبدون کوتاهی از سوی  ـ داوطلب

 حذف درسشهریۀ  :7مادۀ 

متغیر  ۀشهری 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 
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  .شودنمیمتغیر مسترد  ثابت وشهریۀ  ،سالنیمدرس یا حذف پزشكی و  اما در حذف اضطراری ،گرددثبت میدر بستانكاری مالی دانشجو آن درس 

  هافيفتخ: 8مادۀ 

یا  ثابت یا متغیر مصوب و نیز کاهششهریۀ  تمام یا بخشی از تخفیفدر هر زمان نسبت به  تواندمیمصالح مورد نظر دانشگاه با توجه به اقتضائات و 

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

و  یلیتحصسال 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

ست ندارد و پس از نهایی شدن نمرات قبل( نیاز به ارائه درخواسال نیم )تخفیف معدل« دانشجویان ممتاز دانشگاه»تخفیف بند  تبصره:

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

 . شودالتحصیل نشود، در نیمسال بعدی دانشجو ثبت میدانشجو 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 دردانشجویان مشروط نمیـ 2

انشجویان د برایسال نیم برای دانشجویان مقطع کارشناسی و دکتری و سنوات تحصیلی بیش از چهارسال نیم بیش از هشت سنوات تحصیلیـ 3

 .شودنمین نامه ییهای آتخفیف، مشمول ارشد مقطع کارشناسی

 د.شونکنند مشمول استفاده از تخفیف نمیهای دولتی یا غیر دولتی، تمام یا بخشی از شهریۀ آنها را پرداخت میدانشجویانی که سازمانـ 4

ها در مدت گواهی یا استرداد منوط به عدم استفاده از تخفیف ،به دانشجو )گواهی اعالم یا پرداخت(شهریۀ  هرگونه گواهیارائۀ  تبصره:

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

 .استکامل بدهی آن مدت ویۀ تس منوط بهشهریۀ  گواهی پرداختارائۀ مورد درخواست حذف خواهد شد، همچنین سال نیم
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 نامهیینآ های دیگر اینتخفیفکنند مشمول هیچ یک از میطالب استفاده ویژۀ دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که از تخفیف ـ 0

ا سقف بند مذکور، حداکثر تعالوه بر تخفیف توانند میکنند میتخفیف ویژه طالب استفاده « ب»دانشجویان مقطع دکتری که از بند  شوند.نمی

 استفاده کنند.پژوهشگران از بند تخفیف سال نیم ثابتشهریۀ  درصد 25

درصد تخفیف  15های تخفیف و تا سقف بندتوانند حداکثر سه مورد از می مقطع دکتری در مجموع« الف»از جمله طالب بند  سایر دانشجویانـ 1

 را استفاده کنند.سال نیم ثابتشهریۀ  در

 سقف زا تا دو مقاله در هر ترم() که انتساب آن به دانشگاه قرآن وحدیث تصریح شده باشد علمی پژوهشیمربوط به مقاالت  تخفیف :1تبصرۀ 

 مستثنی است. مذکور

 شده باشد.تألیف تخفیف باید در حین تحصیل برای شده  ارائهمقاله یا کتاب  ،مورد تخفیف پژوهشگران در :2تبصرۀ 

امه و نپایانشده از استخراجمقاالت  ،آموزشی و پژوهشی )مثل آزمون جامعسابقۀ گیرد که به عنوان به مقاالتی تخفیف تعلق می :3تبصرۀ 

 های دانشگاه مورد استفاده قرار نگرفته باشد.بخشدیگر  ...( در

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

ائۀ ارثابت است و چنانچه مشمول تخفیف باشد پس از شهریۀ  ملزم به پرداخت کامل حداقل دانشجو ،تحصیلیسال نیم ثبت نام هربرای ـ 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 واحدسال نیم دانشجو در پایاننمرۀ در صورتی که تعداد واحدهای دارای ـ 9

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

نیمسال پنجم نیز از تخفیفات  شده باشند درواحد درسی  8دانشجویان ارشد که درنیمسال چهارم تحصیلی ازسوی دانشگاه ملزم به گذراندن  -15
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 ای ( برخوردار می باشند.قبلی خود ) آئین نامه

 كارشناسی مقطعتخفيفات ـ 8ـ1

 

 توضیح درصد تخفیف شرح وضعیت مشموالن تخفیف کد ردیف

  اول و دومسال نیم ثابتشهريۀ  درصد 30 به باال باشد 18داوطلبانی که معدل کتبی دوره متوسطه آنان  آموزان ممتاز مقطع متوسطهدانش 1011 0

0 
1021 

 دانشجويان ممتاز دانشگاه

 88/18تا  18تحصیلی معدل سال نیم دانشـجويانی که در ي  

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

1022 
را 18و باالي 18تحصیلی معدل سال نیم دانشجويانی که در ي 

 کسب کنند
  بعدسال نیم ثابت درشهريۀ  درصد 40

 طالب 1031 1
واحد  80حداقل اتمام ســطی ي  حوزه برادران يا حداقل راراندن 

 درسی براي طالب جامعه الزهرا و مرکز مديريت خواهران حوزه
 منوط به ارائه مدارك الزم سالثابت هر نیمشهريۀ درصد  80

0 1041 
دانشجويان ممتاز مقطع کاردانی به باالي دانشگاه قرآن و حديث 

 و امام صادق )ع( و شهید مطهري و علوم اسالمی رضوي
 و باالتر باشد 18در صورتی که معدل کل مقطع مربوط آنان 

سال نیم ثابت هرشهريۀ  درصد40

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

 پـژوهشـگـران 1031 5

هاي معتبر يا انتشــار کسـب رتبه در يیی از جشـنواره  

کتاب يا مقاله در نشــريات معتبر  درطول تحصــیل )به 

 تشخیص دانشگاه (

شهريۀ  درصد 23تا  10به ازاي هر مورد 

 سال بعدبراي نیم درصد، 30تا سقف ثابت 
 دانشگاه پژوهش مديربا ارائه مدرك معتبر و تأيید 

 سال بعدثابت نیمشهريۀ درصد از  23تا سقف  امتیاز از امور فرهنگی کسب کنند 80دانشجويانی که در هر سال باالتر از  فعاالن فرهنگی 1061 0
 معاون فرهنگی و امورتأيید با بر اسـاس دستور العمل امتیاز فرهنگی  

 مجازيهاي دورهمرکز در رئیس حضوري و هاي دورهدانشجويی در 

7 

1071 

 حافظان قرآن کريم

اسااد تعلیم  ؛اسصااد فظ  ررنن 1دارندگان مدرک تخصصصصی در ه 
 ررائت ررنن واسااد ررائت ررنن

 ثابت و متغیرشهريۀ  درصد 23

بر اسـاس مدرك تخصـصـی حفر قرآن کريم با امضاي مشترك    

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس سازمان تبلیغات اسالمی بر 

شوراي عالی  08/08/1384مورخه  373اسـاس مصـوبه جلسـه    

 انقالب فرهنگی از سوي شوراي ارزيابی حافظان قرآن

1072 

دارنصدگصان مصدرک تخصصصصصصصصی در صه دو فاا  ممااز رار  ممااز و 
سصصصوس مقصصصابنا  بی  ررائت ررنن و دارندگان رتبه اول  تا  مدرس

 المللی فظ  کل و ررائت ررنن
 ثابت و متغیرشهريۀ  درصد 20

1073 

دارندگان مدرک تخصصی در ه سه فاا  کل ررنن، رار  برگزیده 
و معلم ررائت ررنن و دارندگان رتبه عالی و ممااز مقابنا  کشور  

 فظ  کل و ررائت سازمان اوراف و امور خیریه
 ثابت و متغیرشهريۀ  درصد 13
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معاون  7و  1های ردیفمعاون پژوهشی دانشگاه،  0برای ردیف  ،معاون آموزشی دانشگاه 4و3 ،2، 1های ردیفهای حضوری قم برای دورهمرجع تشخیص در  تذكر:
رئیس مرکز آموزش الكترونیكی و  ،های مجازی و حضوری شعبدورهاست و مرجع تشخیص برای  مدیر کل امور مالیها ردیفدانشجویی دانشگاه و سایر  و فرهنگی

 .اختیارات خود را در این خصوص به فرد یا افراد مورد نظر تفویض کنندتوانند تمام یا برخی از میمراجع تشخیص فوق الذکر  است. مربوطرئیس شعبه 
 

 

 

 

 

1074 

دارندگان مدرک تخصصی در ه چهار فاا  بیقت  زء و دارندگان 
تا سوس مقابنا  ملی فظ  کل و ررائت ررنن دانشجویان  رتبه اول

کشصصور و نظر اول مقصصابنا  سصصراسصصر  دانح نموز  فظ  کل  و 
 ررائت ررنن

 ثابت و متغیرشهريۀ  درصد 10

1073 

دارندگان مدرک تخصصصصصصصصی در ه فن  فاا  ده  زء ررنن و رار  
ررنن و نظرا  اول تا سصصصوس مقصصصابنا  اسصصصاانی فظ  کل و ررائت 

 سازمان اوراف و امور خیریه
 ثابت و متغیرشهريۀ  درصد 3

 دانشگاه قرآن و حديث کارکنان  1081 0

کارکنان تماس ورت دانشصااه و فووششااه ررنن و فدی  و موسقه 
علمی ارشنای دارالحدی  و خانواده تحت تکظل ایشصان هشمقر و 

 ارزندان تحت تکظل(
 سالدر هر نیمثابت شهريۀ  درصد 30

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

توانند از  آموزشیاران مرکز شخصا به تشخیص ريیس مرکز می

 مند شوند.اين تخفیف بهره

 ايـثـاررـران 1081 0
 هو رزمند ه، نزاد انبازشخص الف( 

 ب( شمقر و ارزندان تحت تکظل  انبازان، نزادگان و شهدا
 سالدر هر نیم ثابتشهريۀ  درصد 20

نامه از بنیاد شهید و امور ايثاررران يا با ارائه معرفیدرمورد الف 

  نیرو هاي مسلی

 درمورد ب  فقط رواهی از بنیاد شهید و امور ايثار رران

 اعضاي ي  خانواده در تحصیل همزمان 1101 00
بیح از یک نظر از اعضا  خانواده هتحت تکظل ارد وافد( مشغول 

 شمی  دانشااه باشند.تحصیل در 
براي هر نفر در مدت  ثابتشهريۀ  درصد20

 تحصیل همزمان
 براي هر ي  از افراد که تحت تیفل باشند.

 بهزيستی با ارائه معرفی نامه از کمیته امداد و سازمان ثابتشهريۀ  درصد 30 شا  تحت فوشح کمیاه امداد و بهزیقایخانواده سرپرستبیخانواده هاي کم درآمد و  1111 00

 نامهنامه از مرکز اشاره شده در تفاهمبا ارائه معرفی براساس تفاهم نامه بر اساس تواانا  تظاشم نامه هانامه با سازمانتفاهم 1121 00
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 ارشدكارشناسیتخفيفات مقطع ـ 8ـ2

 توضیح درصد تخفیف شرح وضعیت مشموالن تخفیف کد ردیف

0 
2011 

هاي برتر آزمون سراسري رتبه

 ارشدکارشناسی

دانشجويانی که در آزمون سراسري ورودي 

)رتبه کل داوطلب بدون  30تا  1ارشد رتبه کارشناسی

 سهمیه( را کسب کنند.

 کل دوره ارشدشهريۀ  معاف از پرداخت

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

2012 
دانشجويانی که در آزمون سراسري ورودي کارشناسی ارشد 

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

سال نیم ثابت در هرشهريۀ  درصد 40

 سال(تحصیلی )براي چهار نیم

0 2021 
دانشجوي ممتاز مقطع کارشناسی 

 دانشگاه قرآن و حديث

آموختگان مقطع کارشناسی دانشجويی که در بین کل دانش

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

 را کسب کرده باشد. 3تا  1راغت از تحصیل، رتبه ف

 کل دوره ارشدشهريۀ  معاف از پرداخت

 سال()براي چهار نیم

در مقطع 18و کسب حداقل معدل  مثبتهمدارك ارائۀ  منوط به

با سال نیم کارشناسی و فراغت از تحصیل در حداکثر ده

 احتساب سنوات

1 2031 

دانشجويان ممتاز مقطع کارشناسی 

دانشگاه قرآن و حديث و امام صادق )ع( 

 و علوم اسالمی رضوي و شهید مطهري

و  18در صورتی که معدل کل مقطع کارشناسی آنان 

 باالتر باشد

سال نیم ثابت هرشهريۀ  درصد40

 سال(تحصیلی )براي چهار نیم
 است. مثبتهمدارك ارائۀ  منوط به

0 2041 
دانشجويان ممتاز مقطع کارشناسی 

 هاساير دانشگاه

و  18در صورتی که معدل کل مقطع کارشناسی آنان 

 باالتر باشد

سال نیم ثابت هرشهريۀ  درصد30

 سال(تحصیلی )براي چهار نیم
 است. مثبتهمدارك ارائۀ  منوط به

5 
2031 

 دانشجويان ممتاز دانشگاه

تا  18تحصیلی معدل سال نیم دانشجويانی که در هر

 را کسب کنند. 88/18

بعد )که به سال نیم ثابتشهريۀ  درصد 20

 دانشجو لحاظ می شود.(حساب بستانیاري 
نیاز و جبرانی( مالك معدل کل دروس )اعم از تخصصی، پیش

 است

 2032 در تخفیفات تأثیري ندارد یمعدل دروس تطبیق
و 18تحصیلی معدل سال نیم دانشجويانی که در هر

 را کسب کنند.18باالي

 بعد )که بهسال نیم ثابتشهريۀ  درصد 40

 (شود.میحساب بستانیاري دانشجو لحاظ 

0 

2061 
بررزيدران المپیادهاي علمی، 

 دانشجويی

 رتبه اول تا سوم
 کل دوره ارشدشهريۀ  معاف از پرداخت

 )براي چهار نیمسال(
 رواهی از سازمان مربوطارائۀ  منوط به

 یلحصتثابت در سال اول شهريۀ  درصد تخفیف 30 رتبه چهارم تا دهم 2062

 ثابت در سال اول تحصیلشهريۀ  درصد 10 پانزدهمرتبه يازدهم تا  2063

 طالب 2071 7
واحد  80حداقل اتمام سطی ي  حوزه برادران يا حداقل راراندن 

 درسی براي طالب جامعه الزهرا و مرکز مديريت خواهران حوزه
درصد تخفیف شهريه ثابت هر  80

 سالنیم
 مدارك الزمارائۀ  منوط به

 پـژوهشـگـران 2081 0
هاي معتبر يا انتشار کتاب يا کسب رتبه در يیی از جشنواره

 (اه)به تشخیص دانشگدرطول تحصیل  مقاله در نشريات معتبر 

ثابت شهريۀ  درصد 23تا  10به ازاي هر مورد، 

 سال بعددر صد براي نیم 30تا سقف 
 دانشگاه پژوهشمدير تأيید مدرك معتبر و ارائۀ  با
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 فعاالن فرهنگی 2081 0
امتیاز از امور  80دانشجويانی که در هر سال باالتر از 

 فرهنگی کسب کنند.
  

درصد از شهريه ثابت  23تا سقف 

 نیمسال بعد

ی معاونت فرهنگتأيید با براساس دستورالعمل امتیاز فرهنگی 

هاي حضوري و رئیس مرکز در دورهو امور دانشجويی در 

 هاي مجازيهدور

 دانشگاه قرآن و حديثکارکنان   2111 00
کارکنان تمام وقت دانشگاه و پژوهشگاه قرآن و حديث و موسسه 

علمی فرهنگی دارالحديث و خانواده تحت تیفل ايشان )همسر و 

 فرزندان تحت تیفل(

 سالدر هر نیمشهريۀ ثابت  درصد 30
سال الزامی است. آموزشیاران ارائه رواهی اشتغال به کار در هر نیم

توانند از اين تخفیف  به تشخیص ريیس مرکز میمرکز شخصا 

 مند شوند.بهره

 هو رزمند ه، نزاد انبازشخص الف(             ايـثـاررـران 2121 00
 ب( شمقر و ارزندان تحت تکظل  انبازان، نزادگان و شهدا

 سالدر هر نیم شهريۀ ثابت درصد 20

 سال()براي چهار نیم

نامه از بنیاد شهید و امور ايثاررران يا نیرو درمورد الف با ارائه معرفی

 هاي مسلی 

 درمورد ب  فقط رواهی از بنیاد شهید و امور ايثار رران

00 

2101 

 حافظان قرآن کريم

اسـتاد حفر قرآن. استاد   1دارندران مدرك تخصـصـی درجه   

 تعلیم قرائت قرآن واستاد قرائت قرآن
 امهنثابت و متغیر بجز پايان شهريۀ  درصد 23

بر اساس مدرك تخصصی حفر قرآن کريم با امضاي مشترك وزير 

فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس سازمان تبلیغات اسالمی بر 

شوراي عالی  08/08/1384مورخه  373اساس مصوبه جلسه 

 انقالب فرهنگی از سوي شوراي ارزيابی حافظان قرآن

 

2102 
ــی درجه دو حافر ممتاز   ــص قاري ممتاز و دارنـدران مدرك تخص

ــابقات بین  ــوم مس مدرس قرائت قرآن و دارندران رتبه اول تا س

 المللی حفر کل و قرائت قرآن
 هنامپايانجز ه ثابت و متغیر بشهريۀ  درصد 20

2103 
دارندران مدرك تخصصی درجه سه حافر کل قرآن، قاري بررزيده 

 مسابقات کشوريو معلم قرائت قرآن و دارندران رتبه عالی و ممتاز 

 حفر کل و قرائت سازمان اوقاف و امور خیريه
 هنامپايانجز ه ثابت و متغیر بشهريۀ  درصد 13

2104 

دارندران مدرك تخصــصــی درجه چهار حافر بیســت جز  و 

ــابقات ملی حفر کل و قرائت  ــوم مس دارندران رتبه اول تا س

قرآن دانشـجويان کشـور و نفر اول مسابقات سراسري دانش   

 آموزي حفر کل  و قرائت قرآن

 نامهپايانجز ه ثابت و متغیر بشهريۀ  درصد 10

2103 

دارندران مدرك تخصـصی درجه پن  حافر ده جز  قرآن و قاري  

ــتانی حفر کل و قرائت   ــابقات اس ــوم مس قرآن و نفرات اول تا س

 سازمان اوقاف و امور خیريه
 امهنپايانجز ه ثابت و متغیر ب شهريۀ  درصد 3

 اعضاي ي  خانواده در تحصیل همزمان 2131 01
بیش از ي  نفر از اعضاي خانواده )تحت تیفل فرد واحد( 

 مشغول تحصیل در همین دانشگاه باشند.

ثابت براي هر نفر در مدت شهريۀ  درصد20

 سال(تحصیل همزمان )حد اکثر براي چهار نیم
 براي هر ي  از افراد که تحت تیفل باشند.

 معرفی نامه از کمیته امداد و سازمان بهزيستیارائۀ  با سال(نیم )براي چهار ثابتشهريۀ  درصد 30 هاي تحت پوشش کمیته امداد و بهزيستیخانواده سرپرستهاي کم درآمد و بیخانواده 2141 00

 نامهنامه از مرکز اشاره شده در تفاهممعرفیارائۀ  با نامهتفاهمبراساس  نامهتفاهمبر اساس توافقات  هانامه با سازمانتفاهم 2131 05



 9911آنیی انهم مالی دانشجویی 

  

18 

معاون فرهنگی و  15و  9معاون پژوهشی دانشگاه، ردیف  8معاونت آموزشی دانشگاه، ردیف  7تا  1حضوری قم برای ردیف دورۀ مرجع تشخیص در  تذكر:

معاون آموزشی دانشگاه  2 و 1 ردیف ،جازی و حضوری شعبهای مدورهاست و مرجع تشخیص برای  مدیر کل امور مالیها ردیفدانشجویی دانشگاه و سایر 

 ها رئیس مرکز آموزش الكترونیكی و رئیس شعبه مربوط است.ردیفو سایر 

  تواند تمام یا برخی از اختیارات خود را در این خصوص به فرد یا افراد مورد نظر تفویض کنند.میمراجع تشخیص فوق الذکر 
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 مقطع دكتريتخفيفات ـ 8ـ3
 

 

 توضیح درصد تخفیف شرح وضعیت مشموالن تخفیف کد ردیف

0 

3011 

 طالب

 80الف( حداقل اتمام سطی ي  حوزه برادران يا حداقل راراندن 

 واحد درسی براي طالب جامعه الزهرا و مرکز مديريت خواهران حوزه
 سالثابت هر نیمشهريۀ  درصد 30

 
 مدارك الزمارائۀ  منوط به

3012 
يا معدل کل کارشناسی ارشد  3معدل سطی ابی که ب( طلّ

 باشد. 18يا باالتر از  18آنان 

 سالثابت هر نیمشهريۀ  درصد 60

 سال()براي هشت نیم
 مدارك الزمارائۀ  منوط به

0 3021 

دانشجويان غیر طلبه ممتاز مقطع کارشناسی 

هاي قرآن و حديث امام صادق )ع(، ارشد دانشگاه

 شهید مطهري و رضوي مشهد

و باالتر از  18صورتی که معدل کل کارشناسی ارشد آنان  در

 باشد. 18

 تحصیلیسال نیم ثابت هرشهريۀ  درصد 30

 سال()براي هشت نیم
 مدارك الزمارائۀ  منوط به

1 3031 
دانشجويان غیر طلبه ممتاز مقطع کارشناسی 

 هاارشد ساير دانشگاه

 18باالتر از و  18در صورتی که معدل کارشناسی ارشد آنان 

 باشد

سال نیم ثابت هرشهريۀ  درصد 20

 تحصیلی )براي هشت نیمسال(
 مدرك الزمارائۀ  منوط به

 پژوهشگران 3041 0
 پژوهشی منتشر شده درطول تحصیل ـ مقاالت علمی

 ت علمی(أ)مشترك يا مستقل با اعضاي هی

سال بعد ثابت درنیمشهريۀ  درصد 10

 از انتشار به ازاي هر مقاله
 مدارك الزمارائۀ  منوط به

5 
 

3031 

 حافظان قرآن کريم

استاد تعلیم  ،استاد حفر قرآن 1دارندران مدرك تخصـصی درجه  

 استاد قرائت قرآن قرائت قرآن و

جز ه ثابت و متغیر بشهريۀ  درصد 23

 نامهپايان

بر اساس مدرك تخصصی حفر قرآن کريم با امضاي 

رئیس مشترك وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی و 

سازمان تبلیغات اسالمی بر اساس مصوبه جلسه 

شوراي عالی انقالب  08/08/1384مورخه  373

 فرهنگی از سوي شوراي ارزيابی حافظان قرآن

 

3032 
دارندران مدرك تخصـصی درجه دو حافر ممتاز قاري ممتاز و مدرس  

قرائت قرآن و دارندران رتبه اول تا ســوم مســابقات بین المللی حفر 

 قرائت قرآن کل و

جز ه ثابت و متغیر بشهريۀ  درصد 20

 نامهپايان

2033 

دارندران مدرك تخصصی درجه سه حافر کل قرآن، قاري بررزيده و 

رتبه عالی و ممتاز مســابقات کشــوري قرائت قرآن و دارندران  معلم 

 حفر کل و قرائت سازمان اوقاف و امور خیريه

جز ه ثابت و متغیر بشهريۀ  درصد 13

 نامهپايان

3034 
دارندران مدرك تخصـصی درجه چهار حافر بیست جز  و دارندران رتبه  

اول تا سـوم مسابقات ملی حفر کل و قرائت قرآن دانشجويان کشور و نفر  

 اول مسابقات سراسري دانش آموزي حفر کل  و قرائت قرآن

جز ه ثابت و متغیر بشهريۀ  درصد 10

 نامهپايان

3033 

مدرك تخصصی درجه پن  حافر ده جز  قرآن و قاري قرآن  دارندران

و نفرات اول تا سوم مسابقات استانی حفر کل و قرائت سازمان اوقاف 

 و امور خیريه

ــد 3 ــهريـۀ   درص جز ه ثـابت و متغیر ب  ش

 نامهپايان
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ها معاونت توسعۀ معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و سایر ردیف 0معاونت آموزشی دانشگاه، ردیف  4و3،2، 1مرجع تشخیص در دورۀ حضوری قم برای ردیف  تذكر:

 مدیریت و منابع سازمانی است.

های دکتری که شامل کلیه ورودی، مگر بند مربوط به تخفیف پژوهشگران شودمیبه بعد اعمال  89های ورودیبرای تنها تخفیف مقطع دکتری  :1تبصرۀ 

مالی دانشجویی زمان آغاز تحصیل  ۀنامآیین هاورودیو برای سایر  شودمیبه بعد اعمال  93های ورودیبرای تنها مقطع دکتری  3 تا 1های بند تخفیفاست و 

 ک عمل خواهد بود.مال ،آنان

 استفاده کنند.توانند میتنها از یكی از دو بند الف یا ب  ،مشمول تخفیف ردیف یکطالب  ،در مقطع دکتری :2تبصرۀ 

 هریهـپرداخت ش: نحوۀ 9مادۀ 

 د.نپرداخت کن یكجا را ثابت خودشهریۀ  و یا حداقل خوددروس انتخابی ثابت و متغیر  ۀشهری ،هنگام انتخاب واحد بایددانشجویان 

ند در غیر کتسویه )طبق اقساط مورد نظر دانشگاه( سال نیم امتحانات پایان آغاز از قبل هفته دوتا  حداکثرخود را شهریۀ  کل مبالغدانشجو الزم است  :تبصره

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

 دانشگاه قرآن و حديث کارکنان  3061 0

موسسه  کارکنان تمام وقت دانشگاه و پژوهشگاه قرآن و حديث و

علمی فرهنگی دارالحديث و خانواده تحت تیفل ايشان )همسر و 

 فرزندان تحت تیفل(

 سالنیمثابت در هشت شهريۀ  درصد 13

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

مرکز رئیس آموزشیاران مرکز شخصاً به تشخیص 

 شوند.مند بهرهتوانند از اين تخفیف می

 ايثاررران 3071 7
 ه و رزمند ه انباز، نزادشخص الف(     
 ب( شمقر و ارزندان تحت تکظل  انبازان، نزادگان و شهدا    

 سالثابت در هشت نیمشهريۀ درصد  20
نامه از بنیاد شهید و امور ايثاررران يا درمورد الف با ارائه معرفی

 نیرو هاي مسلی 

 امور ايثار رراندرمورد ب  فقط رواهی از بنیاد شهید و 

 اعضاي ي  خانواده در تحصیل همزمان 3081 0
بیش از ي  نفر از اعضاي خانواده )تحت تیفل فرد واحد( 

 مشغول تحصیل در همین دانشگاه باشند.

براي هر نفر در مدت  ثابتشهريۀ  درصد 13

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

 امداد و سازمان بهزيستیکمیتۀ نامه از معرفیارائۀ  با سال(براي هشت نیمثابت )شهريۀ  درصد 30 هاي تحت پوشش کمیته امداد و بهزيستیخانواده سرپرستهاي کم درآمد و بیخانواده 3081 0

 نامهنامه از مرکز اشاره شده در تفاهممعرفیارائۀ  با نامهتفاهمبراساس  نامهتفاهمبر اساس توافقات  هانامه با سازمانتفاهم 3101 00
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 جرائم تأخير: 11مادۀ 

در  و ریال 555/955کارشناسی ارشد  در مقطع ،ریال 555/155 کارشناسی طعمقااعم از ثابت و متغیر( در )شهریۀ  یا پرداخت انتخاب واحد، تأخیر در ثبت نامجریمۀ 

در . مرجع تشخیص ریال می باشد 555/555/1ریال و مرتبه سوم به بعد هرنیمسال  555/555/4ومرتبه دوم  ریال 555/555/2مقطع دکتری درمرتبه اول تاخیر 

 ،رسدیمها که به تصویب هیأت امنا رشتهشهریۀ  )جرائم تأخیر ساالنه متناسب با کمترین درصد افزایش است. و پژوهش مقصر بودن دانشجو مدیریت امور آموزشی

 کند.(میتغییر 

 و بيمه حوادث كارت دانشجویی و المثنینامه، دانشصدور  ۀهزین: 11مادۀ 

 .ریال است 555/455و هزینۀ صدور المثنی برای بار دوم  استریال 555/355صدور المثنی  ۀهزین و ریال 555/105یی کارت دانشجو ۀهزین

 است. ریال 555/755 تمبر جمعاً 2و ابطال  نامههزینه صدور دانش

هر ر دمبلغی را به عنوان بیمه حوادث  وزارت علومبراساس مصوبه سال نیم ثابت و متغیر در هرشهریۀ  الزم است عالوه بر)غیر از میهمان( حضوری  اندانشجویکلیۀ 

 .دنکنپرداخت  سال تحصیلی
 

و  1388ـ  1400 تحصیلی اولسال نیم ابتدايو از قرار ررفت  مجدد مورد بازنگري 1388 بستانتادر صره تب سهسی و ماده و  يازده نامه دراين آيین
 رردد.ن لم يین تلقی میأنامه از اين تاريـخ به بعد کبا اين آيینوبات مغاير مصهمۀ ست. االجراالزمها تمامی وروديبراي 

 


