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ماده  - 1شهریة ثابت و متغير
 -9دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت و متغیر هر نیمسال بر اساس این آیین نامه است .شهریه ثابت هر ورودی تا انتهای سنوات مجاز تحصیلی تغییر نمی کند اما
شهریه متغیر هر ساله بر اساس مصوبه هیأت امنا تعیین یافته و طبق آیین نامه مالی جدیدِ هر سال ،از دانشجو دریافت می گردد.
تبصره  :1چنانچه دانشجو (اعم از بورسیه و غیر بورسیه -طلبه و غیر طلبه) در درسی نمره قبولی کسب نكند برای گرفتن مجدد درس بایستی شهریه متغیر آن
درس را مطابق شهریه متغیر آخرین ورودی پرداخت نماید.
تبصره  :2شهریة ثابت ترم تابستان ،نصف شهریة ثابت مصوب همان دوره است.
 -2دانشجویی که از مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات استفاده میکند ملزم به پرداخت شهریة ثابت است( .در مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات شهریه
ثابت اخذ نمی شود).
تبصره  :1در مرخصی زایمان -برای هر بار زایمان -در صورت ارائه به موقع درخواست مرخصی از سوی دانشجو تنها دو نیمسال بدون شهریه ثابت محاسبه
می شود.
 -3دروسی که به شیوه ارائه به استاد انتخاب می شود صرفاً مشمول شهریه متغیر می باشد.
 -4شهریه متغیر دروسی که در مهلت حذف و اضافه حذف میشود در بستانكاری مالی دانشجو لحاظ می گردد در غیر این صورت شهریه متغیر مسترد نمی شود.
 -5چنانچه دانشجو به تشخیص گروه و تایید معاونت آموزشی از گذراندن برخی از دروس جبرانی یا پیشنیاز معاف شود مشمول پرداخت شهریه متغیر آن درس نمیگردد.
 -6در صورتی که سنوات تحصیلی دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی بیش از سنوات مجاز (اعالم شده از سوی وزارت علوم) ادامه پیدا کند دانشجو ملزم به پرداخت
شهریه ثابت هر نیمسال بر اساس آخرین ورودی دانشگاه در همان نیمسال تحصیلی است.
سنوات مجاز تحصیل ،طبق آیین نامههای فعلی وزارت از این قرار است :کارشناسی حضوری  91نیمسال -کارشناسی مجازی  94نیمسال -ارشد حضوری و مجازی 4
نیمسال و دکتری  8نیمسال.
تبصره  :1دانشجویان ارشدی که در نیمسال چهارم تحصیلی از سوی دانشگاه ملزم به گذراندن حداقل  8واحد درسی شده باشند شهریه ثابت نیمسال پنجم آنان
نیز مطابق ورودی خودشان محاسبه می شود.
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تبصره  :2شهریه ثابت سنواتی که طبق مقررات با مجوز شورای آموزشی و تحصیالت تكمیلی تمدید می گردد بر اساس آخرین ورودی محاسبه می شود و شهریه ثابت
سنواتی که با مجوز شورای بررسی موارد خاص تمدید می شود عالوه بر این برای نیمسال اول مشمول  % 21جریمه و نیمسال های بعد برای هر نیمسال مشمول % 91
جریمه مازاد به نیمسال قبل می گردد.
 -7برای دانشجویان ارشد و دکتری مالک تسویه مالی شهریه ،تاریخ کفایت پژوهشی است.
تبصره :در تسویه دانشجویان مذکور 31 ،بهمن پایان نیمسال اول تحصیلی و  39شهریور ماه پایان نیمسال دوم منظور می گردد.
 -1-1مقطع كارشناسی دورههاي حضوري
شهريه متغیر (به ریال)

شهريه ثابت (به
ریال)

عمومی

پايه

تخصصی

ورودي  88و
88

در سال تحصیلی 89-89

1/579/000

155/100

181/590

212/810

ورودي 80

در سال تحصیلی 89-89

1/879/000

155/100

181/590

212/810

ورودي 81

در سال تحصیلی 89-89

2/191/290

158/190

189/810

222/190

ورودي 82

در سال تحصیلی 89-89

2/100/000

182/900

279/000

288/790

ورودي 85

در سال تحصیلی 89-89

5/290/000

182/900

279/000

288/790

ورودي 89

کلیه رشته ها غیر از فقه و حقوق
اسالمی

5/979/000

182/900

279/000

288/790

رشته فقه و حقوق اسالمی

5/757/900

201/290

287/900

501/879

ورودي

سال تحصیلی
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-1-2مقطع كارشناسیارشد دورههاي حضوري

ورودي

شهریه ثابت

شهریه متغیر به ازاي هر واحد نظري (به ریال)

پایان نامه

(به ریال)

تخصصی

پیشنیاز

جبرانی

(هر واحد)

1/800/000

330/000

279/000

طبق مصوبه وزارت علوم در کارشناسی

1/900/000

2/900/000

990/000

550/000

طبق مصوبه وزارت علوم در کارشناسی

1/900/000

ورودي 50و59

در سال تحصیلی 59-58

5/900/000

187/900

990/000

طبق مصوبه وزارت علوم در کارشناسی

1/900/000

ورودي 59

در سال تحصیلی 59-58

9/100/000

1/101/879

1/101/879

 06در صد شهریه دروس تخصصی
مقطع کارشناسی ارشد حضوری

2/500/000

ورودي 53

در سال تحصیلی 59-58

9/790/000

1/100/000

1/100/000

 06در صد شهریه دروس تخصصی
مقطع کارشناسی ارشد حضوری

2/879/000

1/529/000

1/100/000

1/100/000

 06در صد شهریه دروس تخصصی
مقطع کارشناسی ارشد حضوری

5/112/900

1/190/000

 06در صد شهریه دروس تخصصی
مقطع کارشناسی ارشد حضوری

5/501/290

ورودي  58 ،58و 58
ورودي  55و 55

در سال تحصیلی 59-58

کلیه رشته ها غیر از رشته
ورودي 59

فقه و مبانی حقوق اسالمی
رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی

1/112/900
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-1-3مقطع كارشناسی دورههاي مجازي

شهريه متغیر (به ریال)

ورودي

سال تحصیلی

شهريه ثابت
(به ریال)

عمومی

ورودي  81 ،89 ،89و 87

در سال تحصیلی 59-58

180/000

110/000

119/000 157/900

ورودي 88 ،88

در سال تحصیلی 59-58

1/000/000

110/000

119/000 157/900

ورودي 80

در سال تحصیلی 59-58

ورودي 81

در سال تحصیلی 59-58

ورودي 82

در سال تحصیلی 59-58

ورودي 85

در سال تحصیلی 59-58

1/900/000
1/729/000
2/000/000
2/900/000

121/000
158/190
119/000
119/000

181/900 191/290
208/729 175/857
255/790 182/900
255/790 182/900

ورودي 89

کلیه رشته ها غیر از رشته
فقه و حقوق اسالمی

2/790/000

119/000

182/900

255/790

رشته فقه و حقوق اسالمی

2/879/000

172/900

201/290

299/579

تخصصی

پايه

-1-4كارشناسیارشد دورههاي مجازي
شهریه ثابت (به

ورودي
ورودي 58
ورودي ،55

در سال تحصیلی

50 ،55و 59

59-58

ورودي 59
ورودي 53

شهریه متغیر به ازاي هر واحد نظري (به ریال)

در سال تحصیلی
59-58
در سال تحصیلی
59-58

ورودي 59

پایان نامه یا

ریال)

تخصصی

پیشنیاز

جبرانی

سمینار (هر واحد)

1/800/000

990/000

550/000

طبق مصوبه وزارت علوم در کارشناسی مجازی

1/000/000

2/790/000

187/900

912/900

طبق مصوبه وزارت علوم در کارشناسی مجازی

1/000/000

5/990/000

818/187

818/187

9/810/000

888/800

888/800

9/991/000

888/800

888/800
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 06در صد شهریه دروس تخصصی مقطع
کارشناسی ارشد مجازی
 06در صد شهریه دروس تخصصی مقطع
کارشناسی ارشد مجازی
 06در صد شهریه دروس تخصصی مقطع
کارشناسی ارشد مجازی

1/729/000
2/980/000
2/728/000
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-1-5مقطع كارشناسی ارشد حضوري (برادران طلبه پذیرفته شده از آزمون اختصاصی)

تحصیل برای برادران طلبه که از طریق آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد ویژه طالب در دوره های حضوری پذیرفته شوند تا سقف  4نیمسال رایگان است.
تبصره :1دانشجویان طلبه که در نیمسال چهارم تحصیلی از سوی دانشگاه ملزم به گذراندن حداقل  8واحد درسیی شیده باشیند در نیمسیال پینجم تحصییلی نییز از
تحصیل رایگان برخوردار خواهند شد.
تبصره :2برای دوره های قبل از سال  11طالب ،سقف سنوات تحصیل رایگان ،مطابق مفاد تعهد نامه محاسبه می گردد( .طبق مفاد تعهد نامه ،سقف سنوات تحصیلی
ورودی های  88و  81پنج نیمسال و ورودی های  ،87شش نیمسال تعیین گردیده است).
تذكر :الف) در صورتی که تحصیل دانشجوی طلبه (خواهر یا برادر) پذیرفته شده از طریق آزمون اختصاصی بیش از سنوات مجاز ادامه پیدا کند ملزم به پرداخت شیهریه ثابیت مصیوب
وزارت علوم برای آخرین سال ورودی دانشگاه در همان نیمسال تحصیلی است.
ب) دانشجوی طلبه پذیرفته شده از طریق آزمون اختصاصی در صورت مشروط شدن ملزم به پرداخت شهریه ثابت یک نیمسال بر اساس ورودی خودش به عنوان جریمه میباشد.
ج) در صورتی که معدل کل دوره (با احتساب نمره پایان نامه) دانشجوی طلبه پذیرفته شده از آزمون اختصاصی کمتر از  96باشد ،ملزم به پرداخت شهریه ثابت یک نیمسال بیر اسیاس
نرخ شهریه آخرین ورودی مقطع ارشد دوره های حضوری (بدون لحاظ تخفیفات) به عنوان جریمه میباشد.
 -1-6مقطع كارشناسی ارشد حضوري (خواهران طلبه پذیرفته شده از آزمون اختصاصی)

شهریه تحصیل برای خواهران طلبه که از طریق آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد ویژه طالب در دوره های حضوری پذیرفته شوند به شرح ذیل است:
ورودي
ورودي  55و 55
ورودي 50و59
ورودي 59
ورودي 53
ورودي 59

شهریه ثابت (به ریال)

1/066/666

شهریه متغیر به ازاي هر واحد نظري (به ریال)

پایان نامه

تخصصی

پیشنیاز

جبرانی

(هر واحد)

066/666

106/666

طبق مصوبه وزارت علوم در کارشناسی

1/666/666

طبق مصوبه وزارت علوم در کارشناسی

1/066/666

بر اساس جدول تخفیفات مربوط به طالب مقطع کارشناسی ارشد
( يعنی  10درصد شهريه مقطع کارشناسی ارشد مصوب وزارت علوم براي  9نیمسال تحصیلی)

بر اساس مفاد ماده  8اين آيین نامه و جدول تخفیفات مربوط به طالب مقطع کارشناسی ارشد
( يعنی  10درصد شهريه مقطع کارشناسی ارشد مصوب وزارت علوم براي  9نیمسال تحصیلی)
مطابق شهريه طالب پذيرفته شده از آزمون هاي سراسري( 80درصد تخفیف شهريه ثابت هر نیمسال)

0/066/666
0/570/666
0/100/066

شهریه ثابت و متغیر خواهران طلبه از ورودی  9311تا  61 ،9312درصد شهریه مصوب وزارت علوم تعیین می گردد .این تخفیف شامل واحد پایان نامه نمیشود.

تذكر :الف) در صورتی که تحصیل دانشجوی طلبه (خواهر یا برادر) پذیرفته شده از طریق آزمون اختصاصی بیش از سنوات مجاز ادامه پیدا کند ملزم به پرداخیت شیهریه
ثابت مصوب وزارت علوم برای آخرین سال ورودی دانشگاه در همان سال تحصیلی است.
ب) خواهران طلبه پذیرفته شده از طریق آزمون اختصاصی نیز مانند سایر دانشجویان در صورت مشروط شدن مشمول تخفیف نیمسال بعد نمی شوند.
5
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-1-7مقطع دكتري

ورودی

شهریه ثابت
(به ریال)

شهریه متغیر (به ریال)

بورس

دروس تخصصی

واحد رساله

دروس جبرانی

ورودي 9358

0/000/666

1/006/666

1/006/666

000/000

106/666/666

ورودي  58و 58

7/006/666

1/066/666

1/066/666

066/666

106/666/666

ورودي 9355

7/006/666

1/066/666

1/066/666

066/666

106/666/666

ورودي  55و 50

10/666/666

0/066/666

0/066/666

066/666

066/666/666

ورودي 59

10/666/666

0/066/666

0/566/666

ورودي 59

00/066/666

0/006/666

0/006/666

ورودي 53

00/706/666

0/750/666

0/000/666

ورودي 59

05/010/666

0/000/066

7/000/066

طبق مصوبه وزارت علوم برای دروس
تخصصی مقطع کارشناسی ارشد
طبق مصوبه وزارت علوم برای دروس
تخصصی مقطع کارشناسی ارشد
طبق مصوبه وزارت علوم برای دروس
تخصصی مقطع کارشناسی ارشد
طبق مصوبه وزارت علوم برای دروس
تخصصی مقطع کارشناسی ارشد

000/666/666
006/666/666
000/666/666
000/066/666

 هزینه شرکت دانشجویان دکتری در آزمون جایگزین تافل دانشگاه برای نیمسال تحصیلی  ،13-14مبلغ  9/211/111ریال است. دانشجویان بورسیه مقطع دکتری ورودی  882به قبل به مدت حداکثر  1نیمسال و ورودی  812به بعد حداکثر  8نیمسال از تحصیل رایگان برخوردار باشند ،درصورتی که تحصیل دانشجو بیش از این مدت به طول انجامد دانشجو موظف است به ازای هر نیمسال ،شهریه ثابت آخرین ورودی در همان نیمسال تحصیلی را
به دانشگاه پرداخت نماید.

6
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ماده  -2شهریة دانشجوي ميهمان
الف) ميهمان از سایر مراكز به دانشگاه

 -9دانشجوی میهمان از سایر مراکز میبایست کل شهریة متغیر دروس اخذ شده را به دانشگاه پرداخت کند.
 -2میهمانان از سایر مراکز در صورت اخذ تک درس صرفاً ملزم به پرداخت شهریه متغیر و در صورت اخذ تا  6واحد در دانشگاه الزم است عالوه بر شهریه متغیر ،نصف
شهریه ثابت دوره و در صورت اخذ بیش از  6واحد ،عالوه بر شهریه متغیر ،کل شهریه ثابت دوره را مطابق نرخهای مصوب سال درخواست (نرخ آخرین سال ورودی)
پرداخت نمایند.
تبصره  :1نرخهای شهریة متغیر نیز برای دانشجویان میهمان ،بر اساس نرخهای مصوب سال درخواست (نرخ آخرین سال ورودی) محاسبه میگردد.
تبصره  :2دانشگاه متعهد به ارائه هیچگونه تسهیالتی اعم از خوابگاه ،وام و ...به دانشجویان میهمان نیست.
ب) ميهمان از دانشگاه به سایر مراكز

دانشجویی که در سایر مراکز آموزش عالی میهمان میشود ملزم به پرداخت شهریة ثابت به دانشگاه است.
ج) ميهمان داخلی (به مراكز دیگر درون دانشگاه)

دانشجوی دانشگاه چنانچه در یكی از مراکز دیگر این دانشگاه میهمان شود ،شهریة ثابت خود را به مرکز مبدأ و شهریة متغیر را به مرکز مقصد پرداخت میکند.
تبصره  :1در چنین مواردی نرخ شهریه متغیر دانشجو بر اساس نرخ شهریه آخرین ورودی در مرکز مقصد محاسبه میشود.
تبصره  :2به دانشجویان میهمان داخلی تخفیف تعلق می گیرد.

ماده  -3شهریة تطبيق واحد
دانشجویانی که طبق ضوابط ،واحدهای درسی آنان معادلسازی و پذیرش میشود  -حتی اگر دروس مورد نظر را در همین دانشگاه گذرانده باشند -الزم است به ازای
هر واحد درسی پذیرفته شده  5درصد شهریه ثابت یک نیمسال همان ورودی را (بدون لحاظ تخفیفها) پرداخت کنند.
تبصره  :1در صورتی که دانشجو بدون پذیرش جدید تغییر رشته درون دانشگاهی دهد از پرداخت شهریه دروس تطبیق خورده معاف میباشد.
تبصره  :2چنانچه تعداد واحدهای قابل تطبیق دانشجو از سقف بیست واحد بیشتر باشد نیز صرفاً پرداخت شهریه متغیر مطابق مصوبه فوق الزامی بوده و نیازی
7
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به پرداخت شهریه ثابت نیست.
تبصره  :5دانشجویانی که مشمول تحصیل رایگان هستند از پرداخت شهریه تطبیق واحد معافاند.
تبصره  :9دانشجویی که به صالحدید آموزش ملزم به تغییر رشته یا لغو پذیرش گردد در صورت تطبیق واحد از پرداخت شهریة دروس تطبیق خورده معاف
است.
تبصره  :9معدل نیمسال تطبیق واحد تأثیری در تخفیف برای نیمسال بعد ندارد.

ماده  -4شهریة دانشجوي انتقالی
الف) انتقالی از دانشگاه به سایر مراكز :دانشجویان متقاضی انتقال به سایر مراکز ،الزم است عالوه بر شهریه واحدهای اخذ شده ،شهریة ثابت و متغیر( 96واحد
دروس تخصصی) یک نیمسال تحصیلی بر اساس شهریه دانشجویان هم ورودی خود در سال تحصیلی انتقال را به دانشگاه پرداخت نمایند.
ب) انتقالی داخلی :دانشجویان متقاضی انتقال به مراکز دیگر درون دانشگاه از پرداخت شهریه ثابت و متغیر فوق الذکر معاف می باشند.
تبصره :معدل نیمسال قبل از انتقال در تخفیف نیمسال اول پس از انتقال (بند دانشجویان ممتاز دانشگاه) تأثیری ندارد.
ماده  -5شهریة دانشجوي انصرافی
 -9دانشگاه فقط شهریة متغیر دانشجویانی را که در اولین نیمسال تحصیلی و حداکثر تا دو ماه پس از شروع نیمسال تحصیلی از تحصیل منصرف شوند به
آنها مسترد میکند ،ولی شهریة ثابت و متغیر واحد های اخذ شده آن نیمسال تحصیلی را از دانشجویانی که بعد از مهلت مذکور ،انصراف از تحصیل
دهند ،اخذ میکند.
 -2شهریه ثابت و متغیر دانشجویی که به تأیید آموزش حداکثر دو هفته پس از ثبت نام (بر اساس تاریخ پذیرش قطعی در سامانه ناد) از تحصیل انصراف
دهد به وی مسترد می گردد و صرفاً الزم است هزینهای معادل  2واحد تخصصی دروس کارشناسی دوره حضوری آخرین ورودی را پرداخت نماید.
چنانچه دانشجویی پس از اتمام نیمسال اول (پس از شروع آزمونهای پایانی) اقدام به انصراف از تحصیل نماید الزم است عالوه بر شهریه واحدهای اخذ
شده ،شهریة ثابت و شهریه متغیر یک نیمسال تحصیلی (معادل 96واحد دروس تخصصی در کارشناسی 8 ،واحد تخصصی در کارشناسی ارشد و دکتری)
بر اساس شهریه دانشجویان هم ورودی خود در سال تحصیلی انصراف را به عنوان جریمه انصراف به دانشگاه پرداخت نماید.
تبصره  :1جریمه انصراف مشمول تخفیف های این آیین نامه نمی گردد.
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تبصره  :2دانشجوی اخراجی نیز مشمول جریمه انصراف می باشد.
تبصره  :5در صورتی که دانشجو پس از گذراندن نیمی از دروس کارشناسی انصراف دهد و مدرک کاردانی دریافت کند نیز مشمول جریمه انصراف خواهد
بود.
تبصره  :9دانشجویی که طبق ضوابط آموزشی ملزم به انصراف از تحصیل گردد از پرداخت جریمه انصراف معاف می باشد.
تبصره  :9در صورتی که دانشجو قبل از شروع امتحانات نیمسال اول انصراف دهد مشمول تخفیفات شهریه این آیین نامه نمی گردد.
تبصره  :1مالک تسویه حساب دانشجویان انصرافی و اخراجی ،آخرین نیمسال فعال دانشجو بر اساس تشخیص آموزش است (نه زمان مراجعه) و محاسبات
مالی بر اساس آیین نامه آخرین نیمسال فعال انجام می گیرد.
ماده  -6لغو قبولی دانشجو
چنانچه سازمان سنجش آموزش کشور قبولی دانشجویی را منتفی اعالم کند ،یا طبق تأیید معاون آموزشی مربوط یا رئیس مرکز آموزش الكترونیكی،
داوطلب  -بدون کوتاهی از سوی وی  -واجد شرایط تحصیل شناخته نشود ،شهریه پرداختی دانشجو به وی مسترد میگردد.
ماده  -7شهریه حذف درس
در صورتی که حذف درس در زمان حذف و اضافه انجام گیرد یا درسی از طرف آموزش  -بدون کوتاهی از سوی دانشجو  -حذف گردد شهریه متغیر آن
درس در بستانكاری مالی دانشجو لحاظ میگردد ،اما در حذف اضطراری و حذف پزشكی درس یا نیمسال ،شهریه ثابت و متغیر مسترد نمیشود.
ماده  -8تخفيفها
دانشگاه با توجه به اقتضائات و مصالح مورد نظر می تواند در هر زمان نسبت به تخفیف تمام یا بخشی از شهریه ثابت یا متغیر مصوب و نیز کاهش یا افزایش
تخفیفها (حتی برای ورودیهای قبل ،در صورت لزوم) تصمیم گیری کند.
 -1اعمال تخفیفهای دانشجویی پس از تكمیل فرم درخواست تخفیف و ارائه آن به دانشگاه حداکثر تا یكماه پس از شروع نیمسال تحصیلی و پیوست
کردن مستندات مربوط و تأیید مراجع ذکر شده امكانپذیر است.
9
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تبصره  :1تخفیف بند «دانشجویان ممتاز دانشگاه» (تخفیف معدل نیمسال قبل) نیاز به ارائه درخواست ندارد و پس از نهایی شدن نمرات هر نیمسال با
تأیید آموزش طی لیستی به امور مالی دانشجویی اعالم و تخفیف مزبور در بستانكاری مالی دانشجوی مشمول ثبت می گردد .در سایر موارد ،تكمیل و
ارائه فرم درخواست تخفیف برای هر نیمسال الزامی است.
تبصره  :2اعمال تخفیف بند های ذیل که ماهیت مستمر دارند صرفاً با یک بار تكمیل فرم درخواست تخفیف و ارائه آن به دانشگاه حداکثر تا یكماه
پس از شروع نیمسال تحصیلی و پیوست کردن مستندات مربوط و تأیید مراجع ذکر شده امكان پذیر است.
در مقطع کارشناسی :ردیف های  7-4-3-9و ( 1به جز همسر و فرزندان تحت تكفل)
در مقطع کارشناسی ارشد :ردیف های  91-7-6-4-3-2-9و ( 92به جز همسر و فرزندان تحت تكفل)
در مقطع دکتري :ردیف های  5-3-2-9و ( 7به جز همسر و فرزندان تحت تكفل)
 -2دانشجویان مشروط نمیتوانند در نیمسال بعد از تخفیف استفاده کنند.
 -5سنوات تحصیلی بیش از هشت نیمسال برای دانشجویان مقطع کارشناسی و دکتری و سنوات تحصیلی بیش از چهار نیمسال برای دانشجویان مقطع
کارشناسی ارشد ،مشمول تخفیف های این نامه نمی شود.
 -9دانشجویانی که سازمانهای دولتی یا غیر دولتی ،تمام یا بخشی از شهریة آنها را پرداخت میکنند مشمول استفاده از تخفیف نمیشوند.
تبصره :ارائه هرگونه گواهی شهریه (گواهی اعالم یا پرداخت) به دانشجو ،منوط به عدم استفاده از تخفیفها در مدت گواهی یا استرداد مبالغ تخفیف
گرفته شده است و چنانچه دانشجو بخواهد بعد از اخذ تخفیف ،گواهی اعالم یا پرداخت شهریه از دانشگاه اخذ نماید تخفیف نیمسال مورد درخواست
حذف خواهد شد ،همچنین ارائه گواهی پرداخت شهریه منوط به تسویه کامل بدهی آن مدت است.
 -9دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که از تخفیف ویژه طالب استفاده می کنند مشمول هیچ یک از تخفیف های دیگر این آیین نامه نمی
شوند .دانشجویان مقطع دکتری که از بند «ب» تخفیف ویژه طالب استفاده می کنند میتوانند عالوه بر تخفیف بند مذکور ،حداکثر تا سقف  21درصد
10
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شهریه ثابت نیمسال از دیگر بندهای تخفیف استفاده کنند.
 -1سایر دانشجویان از جمله طالب بند «الف» مقطع دکتری در مجموع می توانند حداکثر سه مورد از بند های تخفیف و تا سقف  61درصد تخفیف در
شهریه ثابت نیمسال را استفاده کنند.
تبصره :تخفیف مربوط به مقاالت علمی ترویجی یا علمی پژوهشی که انتساب آن به دانشگاه قرآن و حدیث تصریح شده باشد از سقف مذکور مستثنی
است.
 -7تحصیل در ترم تابستان مشمول هیچ یک از تخفیفات این آیین نامه نمیگردد.
 -8برای ثبت نام هر نیمسال تحصیلی ،دانشجو حداقل ملزم به پرداخت کامل شهریه ثابت است و چنانچه مشمول تخفیف باشد پس از ارائه مدارک مثبته
 حداکثر تا یک ماه پس از شروع هر نیمسال تحصیلی -تخفیف برای وی محاسبه و ثبت میگردد. -8در صورتی که تعداد واحد های دارای نمره دانشجو در پایان نیمسال از حداقل واحد مجاز برای انتخاب واحد مقطع مربوط کمتر باشد معدل آن نیمسال
برای استفاده از تخفیف دانشجویان ممتاز در نیمسال بعد تأثیری ندارد.
 -10تخفیفات دانشجویان ورودی ماقبل سال تحصیلی  13-14بر اساس ماده  8آیین نامه مالی دانشجویی سال تحصیلی  12-13اعمال خواهد شد و
تخفیفات دانشجویان ورودی سال تحصیلی  13-14و ما بعد آن تابع آیین نامه سال ورود ایشان میباشد در صورتی که ابالغ جدیدی از سوی دانشگاه
در مورد ایشان صادر نشود.
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 -8-1تخفيفات مقطع كارشناسی
ردیف

کد

مشموالن تخفیف

1

1011

دانش آموزان ممتاز مقطع متوسطه

داوطلبانی که معدل کتبی دوره متوسطه
آنان  18به باال باشد

درصد تخفیف
 90درصد شهريه ثابت نیمسال اول و دوم

دانشجويانی که در يک نیمسال تحصیلی

1021

0

شرح وضعیت

دانشجويان ممتاز دانشگاه
1022

توضیح

 20درصد شهريه ثابت در نیمسال بعد

معدل  18تا  18/88را کسب کنند.
دانشجويانی که در يک نیمسال تحصیلی

معدل دروس تطبیق زده شده در تخفیفات تأثیري ندارد

 90درصد شهريه ثابت در نیمسال بعد

معدل 18و باالي 18را کسب کنند
حداقل اتمام سطح يک حوزه برادران يا

0

1051

0

1091

0

1091

پـژوهشـگـران

0

1011

فعاالن فرهنگی

طالب

حداقل گذراندن  80واحد درسی براي

 80درصد شهريه ثابت هر نیمسال

طالب جامعه الزهرا و مرکز مديريت

منوط به ارائه مدارك الزم

خواهران حوزه
دانشجويان ممتاز مقطع کاردانی به باالي دانشگاه قرآن و

در صورتی که معدل کل مقطع مربوط

حديث و امام صادق (ع) و شهید مطهري و علوم اسالمی

آنان  18و باالتر باشد

90درصد شهريه ثابت هر نیمسال تحصیلی (براي
هشت نیمسال)

رضوي
کسب رتبه در يکی از جشنوارههاي معتبر
يا انتشار کتاب يا مقاله در نشريات معتبر

به ازاي هر مورد  10تا  29درصد شهريه ثابت تا سقف 50
درصد ،براي نیمسال بعد

(به تشخیص دانشگاه)
دانشجويانی که در هر سال باالتر از 80
امتیاز از امور فرهنگی کسب کنند

تا سقف  29درصد از شهريه ثابت نیمسال بعد

منوط به ارائه مدارك مثبته است.

با ارائه مدرك معتبر و تأيید معاونت پژوهشی
با تايید معاون فرهنگی و امور دانشجويی در دورههاي حضوري و
ريیس مرکز در دورههاي مجازي
-1با ارائه گواهی معتبر از:

1071

 10جزء

 20درصد شهريه ثابت در هر نمیسال

 -دارالقرآن سازمان تبلیغات اسالمی و موسسات قرآنی

مشمول تخفیف می گردند.

7

1072

حافظان قرآن کريم

 معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد و موسسات قرآنیوابسته

حافظان قرآن کريم طبق اين جدول
تذکر :حافظان کل پس از پرداخت کل

 -سازمان اوقاف و امور خیريه

 20جزء

 50درصد شهريه ثابت در هر نمیسال

شهريه به دانشگاه با ارائه مستندات ،تمام

وابسته
 دارالقرآن آستان حضرت عبدالعظیم حسنی -ارائه گواهی معتبر مبنی بر کسب مقام اول تا سوم

مبلغ پرداختی را از سازمان اوقاف و امور

مسابقات رسمی کشوري و بین المللی مورد تأيید اوقاف

خیريه دريافت می کنند.

 -ارئه مدرك حفظ قرآن از مرکز مديريت حوزه علمیه

1075

 50جزء

 90درصد شهريه ثابت در هر نمیسال

 -2در صورت حفظ قرآن به همراه مفاهیم آن يا داشتن رتبه اول تا
سوم کشوري ،حداکثر  10درصد به تخفیفهاي ذکر شده اضافه
میگردد
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کارکنان تمام وقت دانشگاه و پژوهشگاه

5

1081

کارکنان دانشگاه قرآن و حديث

0

1081

ايـثـارگـران

16

1101

اعضاي يک خانواده در تحصیل همزمان

11

1111

خانواده هاي کم درآمد و بی سرپرست

10

1121

تفاهمنامه با سازمانها

قرآن و حديث و موسسه علمی فرهنگی
دارالحديث و خانواده تحت تکفل ايشان

ارائه گواهی اشتغال به کار در هر نیمسال الزامی است .آموزشیاران
 10درصد شهريه ثابت در هر نیمسال

مرکز شخصا به تشخیص ريیس مرکز می توانند از اين تخفیف بهره-
مند شوند.

(همسر و فرزندان تحت تکفل)
الف) جانبازان ،آزادگان و رزمندگان ب)
همسر و فرزندان تحت تکفل جانبازان،

 20درصد شهريه ثابت در هر نیمسال

با ارائه معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ايثارگران يا نیرو هاي مسلح

آزادگان و شهدا
بیش از يک نفر از اعضاي خانواده (تحت
تکفل فرد واحد) مشغول تحصیل در همین
دانشگاه باشند.
خانواده هاي تحت پوشش کمیته امداد و
بهزيستی
بر اساس توافقات تفاهم نامه

20درصد شهريه ثابت براي هر نفر در مدت تحصیل
همزمان

براي هر يک از افراد که تحت تکفل باشند.

 90درصد شهريه ثابت

با ارائه معرفی نامه از کمیته امداد و سازمان بهزيستی

براساس تفاهم نامه

با ارائه معرفینامه از مرکز اشاره شده در تفاهمنامه

تذكر :مرجع تشخیص در دوره های حضوری قم برای ردیف های 3 ،2 ،9و 4معاون آموزشی دانشگاه ،برای ردیف  5معاون پژوهشی دانشگاه ،ردیف های  6و  7معاون
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و سایر ردیف ها مدیر کل امور مالی است و مرجع تشخیص برای دوره های مجازی و حضوری شعب ،رئیس مرکز آموزش الكترونیكی و رئیس
شعبه مربوط است .مراجع تشخیص فوق الذکر می توانند تمام یا برخی از اختیارات خود را در این خصوص به فرد یا افراد مورد نظر تفویض کنند.

13
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 -8-2تخفيفات مقطع كارشناسیارشد
ردیف

کد
2011

1
2012

0

2021

0

2051

0

2091

شرح وضعیت

درصد تخفیف

مشموالن تخفیف

دانشجويانی که در آزمون سراسري ورودي کارشناسیارشد

معاف از پرداخت شهريه کل دوره ارشد

رتبههاي برتر آزمون سراسري

رتبه  1تا ( 50رتبه کل داوطلب بدون سهمیه) را کسب کنند.

(براي چهار نیمسال)

کارشناسیارشد

دانشجويانی که در آزمون سراسري ورودي کارشناسی ارشد

 90درصد شهريه ثابت در هر نیمسال

رتبه  51تا ( 100رتبه کل داوطلب بدون سهمیه) را کسب کنند

تحصیلی (براي چهار نیمسال)

دانشجوي ممتاز مقطع کارشناسی
دانشگاه قرآن و حديث
دانشجويان ممتاز مقطع کارشناسی
دانشگاه قرآن و حديث و امام صادق
(ع) و شهید مطهري و علوم اسالمی

دانشجويی که در بین کل دانشآموختگان مقطع کارشناسی
دانشگاه (اعم از حضوري و مجازي) در همان سال تحصیلی
فراغت از تحصیل ،رتبه  1تا  9را کسب کرده باشد.
در صورتی که معدل کل مقطع کارشناسی آنان  18و باالتر
باشد

توضیح
منوط به ارائه مدارك مثبته است.

منوط به ارائه مدارك مثبته و کسب حداقل معدل 18در مقطع
معاف از پرداخت شهريه کل دوره ارشد

کارشناسی و فراغت از تحصیل در حداکثر ده نیمسال با

(براي چهار نیمسال)

احتساب سنوات

90درصد شهريه ثابت هر نیمسال
تحصیلی (براي چهار نیمسال)

منوط به ارائه مدارك مثبته است.

رضوي
دانشجويان ممتاز مقطع کارشناسی
ساير دانشگاهها

2091

0

دانشجويان ممتاز دانشگاه
2092

0

باشد

برگزيدگان المپیادهاي علمی،
دانشجويی

2015

دانشجويانی که در هر نیمسال تحصیلی معدل  18تا  18/88را

 20درصد شهريه ثابت نیمسال بعد (که به

کسب کنند.

حساب بستانکاري دانشجو لحاظ می شود).

دانشجويانی که در هر نیمسال تحصیلی معدل 18و باالي18را

 90درصد شهريه ثابت نیمسال بعد (که به

کسب کنند.

حساب بستانکاري دانشجو لحاظ می شود).

7

2071

5

2081

پـژوهشـگـران

منوط به ارائه مدارك مثبته است.

مالك معدل کل دروس (اعم از تخصصی ،پیشنیاز و جبرانی)
است
معدل دروس تطبیق زده شده در تخفیفات تأثیري ندارد

معاف از پرداخت شهريه کل دوره ارشد
(براي چهار نیمسال)

رتبه چهارم تا دهم
رتبه يازدهم تا پانزدهم

طالب

50درصد شهريه ثابت هر نیمسال
تحصیلی (براي چهار نیمسال)

رتبه اول تا سوم

2011
2012

در صورتی که معدل کل مقطع کارشناسی آنان  18و باالتر

 50درصد تخفیف شهريه ثابت در سال اول
تحصیل
 10درصد شهريه ثابت در سال اول
تحصیل

حداقل اتمام سطح يک حوزه برادران يا حداقل گذراندن  80واحد

 80درصد تخفیف شهريه ثابت هر

درسی براي طالب جامعه الزهرا و مرکز مديريت خواهران حوزه

نیمسال

کسب رتبه در يکی از جشنوارههاي معتبر يا انتشار کتاب يا

به ازاي هر مورد 10 ،تا  29درصد شهريه

مقاله در نشريات معتبر (به تشخیص دانشگاه)

ثابت تا سقف  50در صد براي نیمسال بعد

14

منوط به ارائه گواهی از سازمان مربوط

منوط به ارائه مدارك الزم

با ارائه مدرك معتبر و تايید معاونت پژوهشی
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با تايید معاونت فرهنگی و امور دانشجويی در دوره هاي

0

2081

فعاالن فرهنگی

دانشجويانی که در هر سال باالتر از  80امتیاز از امور فرهنگی

تا سقف  29درصد از شهريه ثابت

کسب کنند.

نیمسال بعد

حضوري و رئیس مرکز در دوره هاي مجازي

 -1با ارائه گواهی معتبر از:

 10جزء

2101

 20درصد شهريه ثابت
در هر نمیسال

 سازمان اوقاف و امور خیريه معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد و موسسات قرآنیوابسته

حافظان قرآن کريم طبق اين جدول مشمول تخفیف می

 -دارالقرآن سازمان تبلیغات اسالمی و موسسات قرآنی

گردند.

16

2102

حافظان قرآن کريم

تذکر :حافظان کل پس از پرداخت کل شهريه به دانشگاه با

 20جزء

ارائه مستندات ،تمام مبلغ پرداختی را از سازمان اوقاف و امور

 50درصد شهريه ثابت
در هر نمیسال

 دارالقرآن آستان حضرت عبدالعظیم حسنی -ارائه گواهی معتبر مبنی بر کسب مقام اول تا سوم

خیريه دريافت می کنند.

مسابقات رسمی کشوري و بین المللی مورد تأيید اوقاف

 50جزء

2105

وابسته

 90درصد شهريه ثابت
در هر نمیسال

 ارئه مدرك حفظ قرآن از مرکز مديريت حوزه علمیه -2در صورت حفظ قرآن به همراه مفاهیم آن يا داشتن رتبه اول تا
سوم کشوري ،حداکثر  10درصد به تخفیفهاي ذکر شده اضافه
میگردد

کارکنان تمام وقت دانشگاه و پژوهشگاه قرآن و حديث و موسسه

11

2111

کارکنان دانشگاه قرآن و حديث

10

2121

ايـثـارگـران

10

2151

10

2191

10

2191

علمی فرهنگی دارالحديث و خانواده تحت تکفل ايشان (همسر و

ارائه گواهی اشتغال به کار در هر نیمسال الزامی است .آموزشیاران

 10درصد شهريه ثابت در هر نیمسال

فرزندان تحت تکفل)

الف) جانبازان ،آزادگان و رزمندگان
ب) همسر و فرزندان تحت تکفل جانبازان ،آزادگان و شهدا

اعضاي يک خانواده در تحصیل

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

همزمان

مشغول تحصیل در همین دانشگاه باشند.

خانوادههاي کم درآمد و
بیسرپرست
تفاهمنامه با سازمانها

خانوادههاي تحت پوشش کمیته امداد و بهزيستی
بر اساس توافقات تفاهم نامه

مرکز شخصا به تشخیص ريیس مرکز می توانند از اين تخفیف بهره-
مند شوند.

 20درصد شهريه ثابت در هر نیمسال

با ارائه معرفینامه از بنیاد شهید و امور ايثارگران يا نیرو هاي

(براي چهار نیمسال)

مسلح

مدت تحصیل همزمان (حد اکثر براي

براي هر يک از افراد که تحت تکفل باشند.

20درصد شهريه ثابت براي هر نفر در
چهار نیمسال)
 90درصد شهريه ثابت
(براي چهار نیمسال)
براساس تفاهم نامه

با ارائه معرفی نامه از کمیته امداد و سازمان بهزيستی
با ارائه معرفینامه از مرکز اشاره شده در تفاهمنامه

تذكر :مرجع تشخیص در دوره حضوری قم برای ردیف  9تا  7معاونت آموزشی دانشگاه ،ردیف  8معاون پژوهشی دانشگاه ،ردیف  1و  91معاون فرهنگی و
دانشجویی دانشگاه و سایر ردیف ها مدیر کل امور مالی است و مرجع تشخیص برای دوره های مجازی و حضوری شعب ،ردیف  9و  2معاون آموزشی دانشگاه و
سایر ردیف ها رئیس مرکز آموزش الكترونیكی و رئیس شعبه مربوط است.
مراجع تشخیص فوق الذکر می تواند تمام یا برخی از اختیارات خود را در این خصوص به فرد یا افراد مورد نظر تفویض کنند.
15
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 -8-3تخفيفات مقطع دكتري
ردیف

کد

مشموالن تخفیف

شرح وضعیت
الف) حداقل اتمام سطح يک حوزه برادران يا

5011

1

حداقل گذراندن  80واحد درسی براي طالب
طالب

5012
دانشجويان غیر طلبه ممتاز مقطع کارشناسی

0

5021

0

5051

ارشد دانشگاه هاي قرآن و حديث امام صادق (ع)،
شهید مطهري و رضوي مشهد

ب) طالبی که معدل سطح  5يا معدل کل
کارشناسی ارشد آنان  18يا باالتر از  18باشد.

(براي هشت نیمسال)

در صورتی که معدل کل کارشناسی ارشد آنان

تحصیلی

 18و باالتر از  18باشد.

ارشد ساير دانشگاه ها

باالتر از  18باشد

تحصیلی (براي هشت نیمسال)

5092

به ازاي هر مقاله علمی ـ پژوهشی  /علمی -

هر مقاله به ترتیب  10و  9درصد

ترويجی

شهريه ثابت تا سقف  50درصد براي

(مستقل يا مشترك با اعضاي هیأت علمی)

نیمسال اول

تحصیل (مستقل يا مشترك با اعضاي هیأت
علمی)

منوط به ارائه مدارك الزم

(براي هشت نیمسال)

دانشجويان غیر طلبه ممتاز مقطع کارشناسی

مقاالت علمی  -پژوهشی منتشر شده در طول

منوط به ارائه مدارك الزم

 50درصد شهريه ثابت هر نیمسال

در صورتی که معدل کارشناسی ارشد آنان  18و

پژوهشگران

منوط به ارائه مدارك الزم

جامعه الزهرا و مرکز مديريت خواهران حوزه
10درصد شهريه ثابت هر نیمسال

 20درصد شهريه ثابت هر نیمسال

5091

0

درصد تخفیف
 50درصد شهريه ثابت هر نیمسال

توضیح

 10درصد شهريه ثابت در نیمسال بعد
از انتشار به ازاي هر مقاله

منوط به ارائه مدرك الزم

با ارائه مدارك الزم و تصريح به انتساب مقاله به دانشجوي دکتري
دانشگاه /در صورتی که مقاله مشترك با اعضاي هیأت علمی دانشگاه
باشد  9درصد به تخفیف مزبور اضافه می شود.
-1با ارائه گواهی معتبر از:

5091

 10جزء
حافظان قرآن کريم طبق اين جدول مشمول

 20درصد شهريه
ثابت در هر نمیسال

0

5092

حافظان قرآن کريم

 20جزء

دانشگاه با ارائه مستندات ،تمام مبلغ پرداختی را

 50درصد شهريه
ثابت در هر نمیسال

 50جزء

16

 دارالقرآن آستان حضرت عبدالعظیم حسنی ارائه گواهی معتبر مبنی بر کسب مقام اول تا سوم مسابقاترسمی کشوري و بین المللی مورد تأيید اوقاف

از سازمان اوقاف و امور خیريه دريافت می کنند.
5095

 معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد و موسسات قرآنی وابسته -دارالقرآن سازمان تبلیغات اسالمی و موسسات قرآنی وابسته

تخفیف می گردند.
تذکر :حافظان کل پس از پرداخت کل شهريه به

 -سازمان اوقاف و امور خیريه

 90درصد شهريه
ثابت در هر نمیسال

 ارئه مدرك حفظ قرآن از مرکز مديريت حوزه علمیه -2در صورت حفظ قرآن به همراه مفاهیم آن يا داشتن رتبه اول تا سوم
کشوري ،حداکثر  10درصد به تخفیفهاي ذکر شده اضافه میگردد
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کارکنان تمام وقت دانشگاه و پژوهشگاه قرآن و حديث

0

5011

7

5071

5

5081

اعضاي يک خانواده در تحصیل همزمان

0

5081

خانوادههاي کم درآمد و بیسرپرست

16

5101

تفاهمنامه با سازمانها

کارکنان دانشگاه قرآن و حديث

و موسسه علمی فرهنگی دارالحديث و خانواده تحت
تکفل ايشان (همسر و فرزندان تحت تکفل)

 50درصد شهريه ثابت در هشت
نمیسال

ارائه گواهی اشتغال به کار در هر نیمسال الزامی است .آموزشیاران مرکز
شخصاً به تشخیص ريیس مرکز می توانند از اين تخفیف بهرهمند
شوند.

الف) جانبازان ،آزادگان و رزمندگان
ايثارگران

ب) همسر و فرزندان تحت تکفل جانبازان ،آزادگان

 20درصد شهريه ثابت در هشت نیمسال

با ارائه معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ايثارگران يا نیرو هاي مسلح

و شهدا
بیش از يک نفر از اعضاي خانواده (تحت تکفل

 19درصد شهريه ثابت براي هر نفر در

فرد واحد) مشغول تحصیل در همین دانشگاه

مدت تحصیل همزمان (حد اکثر براي

باشند.

هشت نیمسال)

خانوادههاي تحت پوشش کمیته امداد و

 90درصد شهريه ثابت (براي هشت

بهزيستی

نیمسال)

بر اساس توافقات تفاهم نامه

براساس تفاهم نامه

براي هر يک از افراد که تحت تکفل باشند.

با ارائه معرفی نامه از کمیته امداد و سازمان بهزيستی
با ارائه معرفینامه از مرکز اشاره شده در تفاهمنامه

تذكر :مرجع تشخیص در دوره حضوری قم برای ردیف 2 ،9و 3معاونت آموزشی دانشگاه ،ردیف  4معاون پژوهشی دانشگاه ،ردیف  5معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و
سایر ردیف ها مدیر کل امور مالی است و مرجع تشخیص کلیه ردیف ها برای دوره های مجازی و حضوری شعب ،رئیس مرکز آموزش الكترونیكی و رئیس شعبه مربوط
است.
مراجع تشخیص فوق الذکر می تواند تمام یا برخی از اختیارات خود را در این خصوص به فرد یا افراد مورد نظر تفویض کنند.
تبصره  :1تخفیف مقطع دکتری صرفاً برای ورودی های  81به بعد اعمال می گردد ،مگر بند مربوط به تخفیف پژوهشگران که شامل کلیه ورودیهای دکتری است و
تخفیف های بند  9تا  3مقطع دکتری صرفاً برای ورودی های  13به بعد اعمال می گردد و برای سایر ورودی ها آیین نامه مالی دانشجویی زمان آغاز تحصیل آنان
مالک عمل خواهد بود.
تبصره  :2در مقطع د کتری طالب مشمول تخفیف ردیف یک ،تنها از یكی از دو بند الف یا ب میتوانند استفاده کنند.

17
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ماده  -9نحوه پرداخت شـهریه
دانشجویان میبایست در هنگام انتخاب واحد ،شهریة ثابت و متغیر دروس انتخابی خود و یا حداقل شهریه ثابت خود را یكجا پرداخت کنند.
تبصره :الزم است دانشجو کل مبالغ شهریه خود را حداکثر تا دو هفته قبل از آغاز امتحانات پایان نیمسال (طبق اقساط مورد نظر دانشگاه) تسویه کند در غیر این
صورت اجازة شرکت در آزمون پایان نیمسال را ندارد.

ماده  -11جرائم تأخير
جریمه تأخیر در ثبت نام ،انتخاب واحد یا پرداخت شهریه (اعم از ثابت و متغیر) در مقاطع کارشناسی  511/111ریال در مقطع کارشناسی ارشد  711/111ریال آخرین
ورودی در مقطع دکتری  9/111/111ریال .مرجع تشخیص در مقصر بودن دانشجو مدیریت امور آموزشی است ( .جرائم تأخیر ساالنه متناسب با کمترین درصد افزایش
شهریه رشته ها که به تصویب هیأت امنا می رسد تغییر می کند).

ماده  -11هزینة صدور دانشنامه ،كارت دانشجویی و المثنی
هزینة کارت دانشجویی  911/111ریال و هزینة صدور المثنی 951/111ریال است و هزینة صدور المثنی برای بار دوم  311/111ریال است.
هزینه صدور دانشنامه و ابطال  2تمبر جمعاً  511/111ریال است.

ماده  -12شهریه فرهنگی و بيمه حوادث
کلیه دانشجویان حضوری الزم است عالوه بر شهریه ثابت و متغیر در هر نیمسال براساس مصوبه وزارت علوم مبلغی را در ابتدای هر نیمسال به عنوان شهریه تكلیفی
فرهنگی و مبلغی را به عنوان بیمه حوادث در هر سال تحصیلی پرداخت نماید.
اين آيیننامه در دوازده ماده و سی و يک تبصره در تابستان 1589مورد بازنگري مجدد قرار گرفت و از ابتداي نیمسال اول تحصیلی  89-89و براي کلیه
ورودي ها الزماالجراست .کلیه مصوبات مغاير با اين آيیننامه از اين تاريـخ به بعد کأن لم يکن تلقی میگردد.
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