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آیین نامه مالی -دانشجویی دانشکده اصول الدین
 .1شهریه ثابت و متغیر مقاطع تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری
 .2شهریه دانشجویان میهمان :
الف) میهمان از سایر دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی-غیر دولتی
ب) میهمان از دانشکده اصول الدین به سایر مراکز آموزش عالی و مؤسسات غیر انتفاعی-غیر دولتی
ج) میهمانی داخلی(به مراکز دیگر درون دانشکده)

 .3شهریه دانشجویان انتقالی
 .4شهریه دانشجویان انصرافی
 .5شهریه حذف دروس
 .6شهریه دروس جبرانی
 .7تقسیط شهریه
 .8تخفیف ها :دانشجویان ممتاز ،ایثارگران ،حافظان قرآن کریم ،افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) ،افراد تحت پوشش
بهزیستی
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ماده :4شهرهی اثبت و متغیر
تبصره  :1دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت و متغیر هر نیمسال بر اساس این آیین نامه است.
تبصره  :2شهریه ثابت ترم تابستان ،نصف شهریه ثابت مصوب همان دوره است.
دانشجویی که از مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات استفاده می کند ملزم به پرداخت شهریه ثابت است (در مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات شهریه ثابت
اخذ نمی شود).
تبصره  :3در مرخصی زایمان – برای هر بار زایمان -تنها دو نیمسال بدون شهریه ثابت محاسبه می شود.
تبصره  :4دروسی که به شیوه ارائة به استاد انتخاب می شود صرفاً مشمول شهریه متغیر می باشد.
تبصره  :5در صورتی که سنو ات تحصیلی دانشجو در هر یک ازمقاطع تحصیلی بیش از سنوات مجاز(اعالم شده از سوی وزارت علوم) ادامه پیدا کند ،دانشجو ملزم به
پرداخت شهریه ثابت هر نیم سال بر اساس آخرین ورودی دانشگاه است.
سنوات مجاز تحصیل طبق آیین نامه های فعلی وزارت علوم،تحقیقات و فن آوری از این قرار است :کارشناسی حضوری  8نیم سال ،کارشناسی ارشد حضوری  4نیم سال و
دکتری حداقل  7و حداکثر  9نیم سال .اضافه شدن سنوات منوط به اخذ مجوز از شورای آموزشی و یا کمیسیون موارد خاص ،و پرداخت شهریه اضافه سنوات می باشد.
تبصره  :6دانشجویان ارشد و دکتری که به دلیل دروس جبرانی یک نیمسال آموزشی به سنوات آنان اضافه می شود ،شهریه ثابت نیمسال پنجم برای ارشد و نیم سال نهم
برای دکتری نیز مطابق ورودی خودشان محاسبه می شود.
تبصره  :7دانشجویانی که بر اساس تقویم آموزشی و در بازه زمانی انتخاب واحد نکنند ضمن اخذ مجوز ثبت نام ،مشمول پرداخت جریمه خواهند شد.
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 مقطع کارشناسی
ورودی

سال تحصیلی

ورودی 88

89-99

ورودی 89

99-91

شهریه ثابت

شهریه

(به ریال)

(به ریال)

1/573/999

میزان افزایش

متغیر

شهریه متغیر

عمومی

پایه

تخصصی

89999

110999

108999

ورودی 81

91-90

0/131/039

190/099

141/189

189/893

ورودی 82

90-95

0/199/999

149/999

099/999

019/999

ورودی 83

95-94

5/039/999

173/999

039/999

010/399

ورودی 84

94-93

5/757/399

091/039

087/399

591/873
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 مقطع کارشناسی ارشد
ورودی

شهریه ثابت (به ریال)

شهریه متغیر به

پایان

ازای هر واحد

واحد)

نامه

(هر میزان افزایش شهریه
متغیر

نظری به ریال
تخصصی

پیشنیاز

جبرانی

ورودی88

5/999/999

399/999

399/999

طبق مصوب وزارت 1/399/999

ورودی 88

5/999/999

399/999

399/999

5/999/999

399/999

399/999

علوم در کارشناسی
طبق مصوب وزارت 1/399/999
علوم در کارشناسی

ورودی

طبق مصوب وزارت علوم در
کارشناسی

1/399/999

89و

81

4/999/999

0/999/999

799/999
طبق مصوب وزارت علوم در

ورودی 82

کارشناسی

ورودی 83

3/739/999

ورودی 84

1/110/399

1/999/999
1/139/999

0/873/999
5/591/039

تبصره :به استناد مجوز وزارت علوم میزان شهریه متغیر دانشجویان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد  %13نسبت به سال تحصیلی  95-1594افزایش یافت.
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مقطع دکتری
ورودی

شهریه ثابت (به ریال)

شهریه متغییر

شهریه رساله(هر واحد)

(به ریال)

ورودی  86و87

19/999/999

0/999/999

0/399/999

ورودی  88و 88

19/999/999

0/999/999

0/399/999

0/599/999

0/873/999

ورودی 89

11/399/999

شهریه کل دوره مبلغ  399/999/999ریال معادل سی میلیون تومان می باشد

ورودی81و 82
ورودی 83

01/999/999

4/399/999

1/399/999

ورودی 84

57/999/999

1/599/999

9/599/999
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ماده :2شهرهی دانشجوی میهمان

الف .میهمان از سایر مراکز آموزش عالی و مؤسسات غیر انتفاعی -غیر دولتی به دانشکده اصول الدین

تبصره  :1دانشجوی میهمان از سایر مراکز آموزش عالی می بایست کل شهریه متغیر واحد های اخذ شده را به دانشکده اصول الدین پرداخت کند.
تبصره :2نرخ های شهریة متغیر برای دانشجویان میهمان بر اساس نرخ های مصوب سال درخواست (نرخ آخرین سال ورودی) محاسبه می شود.
تبصره  :3دانشکده متعهد به ارائة هیچ گونه تسهیالتی اعم از خوابگاه ،وام و ...به دانشجویان میهمان نیست.
تبصره :4بازه زمانی جهت میهمانی ،صرفاً از زمان ثبت نام ترم جدید تا پایان مهلت حذف و اصافه در هر ترم تحصیلی خواهد بود.

ب .میهمان از دانشکده اصول الدین به سایر مراکز آموزش عالی و مؤسسات غیر انتفاعی-غیر دولتی

دانشجویی که از دانشکده اصول الدین در سایر مراکز آموزش عالی میهمان می شود ملزم به پرداخت شهریة ثابت به دانشکده است.
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ج .میهمانی داخلی(به مراکز دیگر درون دانشکده)

تبصره  :1چنانچه دانشجوی دانشکده اصول الدین در یکی از مراکز دیگر این دانشگاه میهمان شود ،شهریه ثابت خود را به مرکز مبدأ و شهریه متغیر را به مرکز مقصد
پرداخت می کند.
در چنین مواردی نرخ شهریه دانشجو بر اساس نرخ شهریه آخرین ورودی در مرکز مقصد محاسبه می شود.
تبصره :2دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند به صورت تک درس در دیگر مراکز آموزش عالی و مؤسسات غیر انتفاعی -غیر دولتی میهمان شوند.
تبصره :3میهمان شدن دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به صورت کامل در مراکز آموزش عالی و مؤسسات غیرانتفاعی ممنوع می باشد.
تبصره :4میهمان شدن دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در دیگر مراکز دانشکده ،منوط به أخذ مجوز از شورای آموزش دانشکده است.
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ماده  :9شهرهی دانشجوی ااقتنلی
الف .انتقال از دانشکده به سایر مراکزآموزش عالی و مؤسسات غیرانتفاعی-غیر دولتی :دانشجویان متقاضی انتقال به سایر مراکز آموزش عالی ،الزم است عالوه بر شهریه
واحدهای اخذ شده ،شهریة ثابت و متغیر ( 11وحد دروس تخصصی) یک نیمسال 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 دانشکده از پرداخت شهریه ثابت و متغیر فوق الذکر معاف می باشند.

ماده  :1شهرهی دانشجوی انصرافی
تبصره  :1دانشگاه فقط شهریة متغیر دانشجویانی را که در اولین نیمسال تحصیلی و حداکثر تا دوماه پس از شروع نیمسال تحصیلی از تحصیل منصرف شوند را ،به آنها مسترد
می کند ،ولی شهریة ثابت و متغیر واحدهای اخذ شدة آن نیمسال تحصیلی را از دانشجویانی که بعد از مهلت مذکور ،انصراف از تحصیل دهند ،اخذ می کند.
تبصره  :2شهریه ثابت و متغیر دانشجویی که به تأیید آموزش حداکثر  5روز اداری پس از ثبت نام از تحصیل انصراف دهد ،به وی مسترد می گردد و صرفاً الزم است هزینه
ای معادل 0واحد تخصصی دروس کارشناسی دورة حضوری آخرین ورودی را پرداخت نماید.

9

آیین نامه مالی -دانشجویی دانشکده اصول الدین
تبصره  :3چنانچه دانشجویی پس از اتمام نیمسال اول (پس از شروع آزمون های پایانی) اقدام به انصراف از تحصیل نماید الزم است عالوه بر شهریة ثابت ،شهریه متغیر
دانشجویان هم ورودی خود در نیمسال تحصیلی (معادل  8واحد دروس تخصصی درکارشناسی 4 ،واحد تخصصی در کارشناسی ارشد و دکتری) بر اساس شهریه دانشجویان
هم ورودی خود در سال تحصیلی انصراف را به عنوان جریمه انصراف از دانشگاه پرداخت نمایند.
تبصره  :4جریمه انصراف مشمول تخفیف های این آیین نامه نمی گردد.
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  :6دانشجویی که به صالحدید آموزش ملزم به انصراف از تحصیل گردد ،از پرداخت جریمه انصراف معاف می باشد.

ماده  :9شهرهی حذف ردس
در صورتی که حذف درس زمان حذف و اضافه انجام گیرد یا درسی از طرف آموزش-بدون کوتاهی از سوی دانشجو -حذف گردد شهریة متغیر آن درس در بستانکاری
مالی دانشجو لحاظ می گردد ،اما در حذف اضطراری و حذف پزشکی درس یا ترم ،شهریه ثابت و متغیر مسترد نمی شود.
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ماده  :6شهرهی ردوس جبرانی
شهریه دروس جبرانی هر مقطع به مقطع قبل برمی گردد.
تبصره :1شهریه دروس جبرانی مقطع کارشناسی ارشد مطابق شهریه دروس کارشناسی دریافت می گردد.
تبصره  :2شهریه دروس جبرانی مقطع دکتری مطابق با شهریه دروس کارشناسی ارشد دریافت می گردد.

ماده  :7تقسیط شهرهی
تقسط شهریه برای دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری قابل اجراست.
تبصره  :1دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد شهریه ثابت خود را در زمان انتخاب واحد هر نیم سال تحصیلی و شهریه متغییر را در صورت تمایل در دو قسط و طی
چک هایی به فاصله زمانی  03روز پرداخت نماید.
تبصره  :2دانشجویان مقطع دکتری شهریه ثابت و متغییر خود را حداکثر در سه قسط ،که قسط اول آن در زمان انتخاب واحد و مابقی را طی چکهایی با فاصله زمانی
حداکثر  59روز پرداخت نمایند.
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ماده  :8تخفیف شهرهی
تبصره  :1تخفیف دانشجویان ممتاز

دانشجویان ممتاز بامعدل باالی  19/99از تخفیف  %19از شهریه ثابت برای یک ترم تحصیلی برخوردار هستند.
تبصره  :2شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر ،حافظان قرآن کریم ،افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) ،افراد تحت پوشش بهزیستی

بر اساس آئین نامه هیئت وزیران دانشجویان واجد شرایط با داشتن معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران ،سازمان اوقاف و امور خیریه ،کمیته امداد امام خمینی (ره) و
سازمان بهزیستی کشور می توانند از تخفیف شهریه برخوردار شوند.

هیئت وزیران در جلسه مورخ  1590/8/09بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران ،کمیته امداد امام خمینی (ره) ،سازمان بهزیستی کشور و سازمان اوقاف و امور خیریه و
تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند ( )93قانون بودجه سال  1590کل کشور ،آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب
نمود.
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آیین نامه اجرایی بند ( )85قانون بودجه سال  1382کل کشور

مادة  : 1در این آیین نامه واژه ها و اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند.
الف – ایثارگران :مشموالن بند (ک) ماده ( )09قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب  – 1589شامل فرزندان و همسران شهدا ،جانبازان بیست و پنج
درصد و باالتر و فرزندان و همسران آنان ،آزادگان و فرزندان و همسران آنان
مادة  : 2تعداد نیمسال های پرداخت شهریه متناسب با آیین نامه های آموزشی در مقاطع تحصیلی و به شرح ذیل خواهد بود :
الف) کاردانی و کارشناسی ناپیوسته چهار نیمسال تحصیلی ( دوره های پودمانی علمی – کاربردی پنج نیم سال تحصیلی)
ب) کارشناسی پیوسته هشت نیمسال تحصیلی
ج) دکتری حرفه ای چهارده نیمسال تحصیلی
د) کارشناسی ارشد ناپیوسته چهار نیمسال تحصیلی
هـ) دکتری  ph.Dو تخصص پزشکی در هشت نیمسال تحصیلی
و) فوق تخصص پنج نیمسال تحصیلی
تبصره  :در موارد خاص هر گونه تغییر در سقف سنوات پرداخت به تشخیص باالترین مقام دستگاهها است ،در غیر این صورت شهریه هر نیمسال تحصیلی اضافه بر عهده
دانشجویان مشمول خواهد بود.
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مادة  :5چنانچه ضوابط مندرج در آیین نامه آموزشی دانشگاه در مقاطع تحصیلی توسط دانشجو احراز نگردد و دانشجو مشروط شود ،بر اساس تعداد نیمسال های تحصیلی
مشروطی و وضعیت آموزشی ،پرداخت شهریه مندرج در این ماده با احتساب کسر درصدهای ذیل صورت می پذیرد:
الف) در صورت یک نیمسال تحصیلی مشروطی شصت درصد از سقف شهریه پرداخت می شود.
ب) در صورت دو نیمسال تحصیلی مشروطی چهل در صد از سقف شهریه پرداخت می شود.
ج) دانشجویانی که سه نیمسال تحصیلی مشروطی متناوب و بیشتر داشته باشند ،حائز دریافت تسهیالت شهریه نخواهند شد.

تبصره :در صورتی که دانشجو برابر آیین نامه آموزشی از مشروطی خارج گردد ،صددرصد شهریه تحصیلی پرداخت می گردد.
توجه :بند  113قانون بودجه  :1389تحصیل ایثارگران و مشموالن بند «ک» ماده 09قانون پنجم توسعه و حافظان کل قرآن کریم در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و
موسسات پژوهشی اعم از دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی رایگان است هزینه های مربوط به مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی نیز از سوی دستگاه های ذی
ربط اعم از بنیاد شهید و سازمان بهزیستی و کمیته امداد در ابتدای هر نیم سال پرداخت می شود.
توجه :طبق بند ک ماده  09قانون برنامه پنجم توسعه ،شهریه دانشجویان جانباز 03درصد و باالتر و فرزندان آنان ،فرزندان شاهد ،آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت
پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف مستقل معاونت تامین می شود.
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