
ضوابط پرداختردیف
 98-99مبلغ مصوب سال 

(ماهیانه)
مبلغ نیمسال دوممبلغ نیمسال اول

900,0004,050,0004,500,000مجرد  کاردانی

900,0004,050,0004,500,000مجرد  کارشناسی ناپیوسته

1,000,0004,500,0005,000,000مجرد کارشناسی پیوسته

1,100,0004,950,0005,500,000مجرد  کارشناسی ارشد 

1,250,0005,625,0006,250,000مجرد  دکتری 

1,150,0005,175,0005,750,000متاهل  کاردانی

1,150,0005,175,0005,750,000متاهل  کارشناسی ناپیوسته

1,250,0005,625,0006,250,000متاهل  کارشناسی پیوسته

1,500,0006,750,0007,500,000متاهل  کارشناسی ارشد 

1,750,0007,875,0008,750,000متاهل دکتری 

1,500,0006,750,0007,500,000 (تهران)مجرد 

1,250,0005,625,0006,250,000 (شهر بزرگ6 )مجرد  

1,000,0004,500,0005,000,000 (سایر شهرها)مجرد 

2,500,00011,250,00012,500,000 (تهران)متاهل 

2,000,0009,000,00010,000,000 (شهر بزرگ6 )متاهل 

1,700,0007,650,0008,500,000 (سایر شهرها)متاهل

کلیه مشموالن طبق قانون صندوق3

کلیه مشموالن طبق قانون صندوقضروری ممتاز و نمونه

کلیه مشموالن طبق قانون صندوقضروری قهرمان ورزشی

کلیه مشموالن طبق قانون صندوقتحصیلی ممتاز و نمونه

کارشناسی ارشد

دکترای تخصصی غیر بورسیه 

کلیه مشموالن طبق قانون صندوق5

کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته

تحصیالت تکمیلی

روزانه کلیه مقاطع7

کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی- تهران

تحصیالت تکمیلی- تهران

کاردانی،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی- شش شهر بزرگ

تحصیالت تکمیلی- شش شهر بزرگ

کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی - سایر شهرها

تحصیالت تکمیلی- سایر شهرها

تهران

شش شهر بزرگ

سایر شهرها

10
کلیه مشموالن به تفکیک دانشجویان خوابگاهی  و غیر 

خوابگاهی

1,500,0006,750,0007,500,000مجرد کارشناسی 

1,650,0007,425,0008,250,000مجرد  کارشناسی ارشد 

1,875,0008,437,5009,375,000مجرد  دکتری 

1,725,0007,762,5008,625,000متاهل  کاردانی
1,875,0008,437,5009,375,000متاهل  کارشناسی

2,250,00010,125,00011,250,000متاهل  کارشناسی ارشد 

2,625,00011,812,50013,125,000متاهل دکتری 

حداکثر تا دو برابر مبلغ سقف وام ضروری

20,000,000

98-99مبالغ مصوب سال تحصیلی 
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هر ساله بر مبنای نرخ ژتون غذا و تعداد وعده های مصرفی دانشجو تعیین می شود
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9

50,000,000
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حوادث غیرمترقبه

ودیعه مسکن - ودیعه مسکن 

دانشجویان

 متاهل غیرایرانی

ودیعه مسکن مجردی

تغذیه 
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11

حداکثر تا دو برابر مبلغ سقف وام ضروری

30,000,000

20,000,000

نام وام

 تحصیلی

حداکثر تا دو برابر مبلغ سقف وام تحصیلی

مسکن

ضروری

(خرید کتب تخصصی) 

ضروری مبتکر

ضروری روشندل

5,000,000

8,000,000

ضروری
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تحصیلی دانش هسته ای



کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترای تخصصی

2,250,00010,125,00011,250,000(تهران)مجرد 

1,875,0008,437,5009,375,000 (شهر بزرگ6 )مجرد  

1,500,0006,750,0007,500,000 (سایر شهرها)مجرد 

3,750,00016,875,00018,750,000 (تهران)متاهل 

3,000,00013,500,00015,000,000(شهر بزرگ6 )متاهل 

2,550,00011,475,00012,750,000 (سایر شهرها)متاهل

(مجرد)کلیه مشموالن طبق قانون صندوق 

اعزام از طریق ستاد عتبات

(متأهل)کلیه مشموالن طبق قانون صندوق 

اعزام از طریق ستاد عتبات

کلیه مشموالن طبق قانون صندوق

اعزام از طریقی غیر از ستاد عتبات

کلیه مشموالن طبق قانون صندوق15

کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد ناپیوسته

کارشناسی ارشد پیوسته

دکترای حرفه ای

دکتری تخصصی پیوسته

دکتری تخصصی ناپیوسته

کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد ناپیوسته

کارشناسی ارشد پیوسته

دکتری تخصصی ناپیوسته

کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد ناپیوسته

دکترای حرفه ای

دکتری تخصصی ناپیوسته

کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ارشد ناپیوسته

هر سه ماه یکبار پرداخت می شود(ماهیانه)(بانک توسعه تعاون)تحصیلی ویژه دکتری

هر سه ماه یکبار پرداخت می شود(ماهیانه)(صندوق رفاه)تحصیلی ویژه دکتری 

ضروری ویژه دکتری
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ضروری دانش هسته ای12

ویژه دکتری

(روزانه)

شهریه دانشگاه آزاد

(بانک قرض الحسنه مهر ایران)

شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی

(بانک قرض الحسنه مهر ایران)   

مسکن دانش هسته ای

 زیارت عتبات عالیات کشور عراق

ازدواج

شهریه 

(دانشگاه های دولتی)

شهریه غیرانتفاعی


