
ح عنوان خدمت  ردیف  شر
مبلغ قابل پرداخت )به  

 ریال()هیات امنا(
 تایید هیات رئیسه 

مبالغ با افزایش  
ده درصدی از  

 1400مهرماه
 

 اخذ وجه از متقاضیان استخدام به ازای هر نفر 1
ریال )پانصد هزار   500000تا 

 ریال(

ریال )پانصد   500.000تا 
هزار ریال(به تشخيص 

 اداري و مال  معاونت 
550000 

 

 

 فروش اسناد مناقصه به ازای هر مورد 2
ریال )هفت  7000000تا 

 میلیون ریال(

ریال   7.000.000تا 
)هفت میلیون ریال(  به 
تشخيص معاونت اداري و  

 مال  

7700000 

 

 

 

 هزینه ارسال بسته پستی به ازای هر بسته  3
هزار ریال )سیصد   300000تا 

 ریال(
ریال )سیصد   300.000

 هزار ریال(
330000  

 فروش ژتون آزاد 4
ان   ز برابر   3روز فروش به می 

 قیمت مصوب دانشجوی  
ان   ز برابر   3روز فروش به می 

 قیمت مصوب دانشجوی  
   

5 
برای  دانشجوی   تغذیه   کارت 

ز نداشتی به همراه 
 دریافت غذا به ازای هر وعده 

مرتبه در   6با اعمال محدودیت 
هر ماه و صدور ژتون فراموشر  

 ريال 3000به مبلغ 

 6با اعمال محدودیت 
مرتبه در هر ماه و صدور  
ژتون فراموشر به مبلغ  

 ريال  3000

3300  

6 
ازای   به  درمان  و  بهداشت  مرکز  پزشک  ویزیت 

 هر نوبت 

ریال )ده هزار ریال(  10000تا 
  75000برای دانشجوی  و 
ریال( برای  )هفتاد و پنج هزار 
 سایر افراد

ريال )ده هزار   10.000
 ریال( برای دانشجویان

11000  

ريال )هفتاد و   75.000
پنج هزار ریال( برای سایر  

 افراد
82500  

7 
هزینه برگزاری جشن فارغ التحصییل دانشجوی   

 به ازای هر فرد

ریال )یک   1500000تا 
میلیون و پانصد هزار ریال( 

عنوان هزینه  )متناسب با 
)  انتخایی

ریال )یک   1500000تا 
میلیون و پانصد هزار ریال( 
)متناسب با عنوان هزینه  
( به تشخيص  انتخایی
  
 
 معاونت فرهنگ

1650000  

8 
استفاده از استخر، دوچرخه و سالن ورزشر به 

 ازای هر شب 
ریال )بیست هزار  20000تا 

 ریال(

  22000 ريال 20.000دوچرخه 

  20.000دانشگاه استخر 
 ريال

22000  

سالن ورزشر )کالسهای  
آموزشر برای هر جلسه(   

ز  ريال و   7.000بت 
ريال به تشخيص   10.000

 معاونت دانشجوی  

11000 

 

 
 

9 
استفاده از خوابگاه دانشجوی  به صورت مهمان  

 به ازای هر شب 
ریال )یکصد هزار   100000تا 

 ریال(

ز  ريال  و  70.000بت 
ريال به   100.000

تشخيص معاونت  
 دانشجوی  

77000-
110000 

 

 

 اجاره سالن ورزشر به ازای هر جلسه  10
ریال )پانصد هزار   500000تا 

 ریال(

ز چمن  هر سانس   اجاره زمت 
ز  ريال و  150.000بت 

ريال  به   200.000
تشخيص معاونت  

 دانشجوی  

165000-
220000 

 

 



 دیرکرد کتب امایز به ازای هر روز 11

برای دانشجویان کارشناش و  
)ده   10000کارکنان دانشگاه 

 هزار ریال(

برای دانشجویان کارشناش 
  15000و کارکنان دانشگاه 
 )پانزده هزار ریال(، 

16500  

ی   برای دانشجویان ارشد و دکیی
 )بیست هزار ریال( 20000

برای دانشجویان ارشد و 
ی  )ش هزار  30000دکیی
 ریال(

33000  

12 
ز کتاب و    –کتاب گمشده توسط عضو   تهیه عت 

 در صورت مقدور نبودن

تا سه برابر قیمت پشت جلد 
 آخرین چاپ کتاب مشابه 

تا سه برابر قیمت پشت 
جلد چاپ کتاب مشابه به 
 تشخيص معاونت پژوهشر 

  
 

 

13 
فروش کتب چاپ انتشارات موسسه به ازای هر 

 کتاب 

    الف:  الف: 

برای دانشجویان دانشگاه در 
تمایم مقاطع و همکاران غی   

درصد    25هیات علیم تا 
تخفیف )فروش داخل 

 موسسه( 

برای دانشجویان دانشگاه در 
تمایم مقاطع و همکاران غی  

تا   علیم  درصد    25هیات 
داخل  )فروش  تخفیف 

 موسسه( 

   

ها و  ب: برای کتاب فروشر 
موسسات توزی    ع کتاب با تایید 

درصد   35معاونت پژوهشر تا  
 تخفیف 

فروشر  برای کتاب  و  ب:  ها 
با  کتاب  توزی    ع  موسسات 
تا   پژوهشر  معاونت  تایید 

 درصد تخفیف  35

   

ج: ارسال رایگان )فروش از   
طریق سایت بدون  
تخفیف( به تشخيص 

 پژوهشر 

  
 

 

14 
دانشجویان  به  آموزشر  خدمات  ارائه  هزینه 
جدیدالورود )ثبت نام، صدور کارت دانشجوی   

 و چند منظوره و ... 

)چهارصد هزار   400000تا 
 ریال(

ريال )سیصد   300.000
 هزار ریال( شارژ تغذيه

330000  

ز بار  15  صدور کارت دانشجوی  المثتز برای اولت 
)سیصد و پنجاه   350000تا 

 هزار ریال(
ريال )سیصد   300.000

 هزار ریال(
330000  

16 
و  دوم  بار  برای  المثتز  دانشجوی   صدور کارت 

 بیشیی 
 )پانصد هزار ریال( 500000تا 

ريال )چهارصد   450.000
 و پنجاه هزار ریال(

495000  

 تعویض کارت دانشجوی    17
)سیصد و پنجاه   350000تا 

 هزار ریال(
)سیصد  ريال  300.000

 هزار ریال(
330000  

18 

حوزه در  دانشجویان  به  خدمات  های ارائه 
تشکل  ، دانشجوی  برنامه،  فوق  و   

 
و فرهنگ ها 
کارگاهانجمن برگزاری  مانند  دورهها  های  ها، 

ه به ازای هر مورد  ، اردوها و غی   آموزشر

درصد هزینه   30پرداخت تا 
درصد   70توسط دانشگاه و 

  –دانشجو در اردوهای تفرییح 

 30درصد دانشگاه و  70
درصد دانشجو در اردوهای  
علیم مطابق مصوبه شورای 

 
 
 فرهنگ

درصد هزینه   30پرداخت تا 
درصد   70توسط دانشگاه و 

دانشجو در اردوهای 
درصد  70 –تفرییح 

درصد   30دانشگاه و 
ر اردوهای علیم دانشجو د

مطابق مصوبه شورای 
 به تشخيص 

 
فرهنگ

  
 
 معاونت فرهنگ

   

19 
ز شهری به ازای   هزینه شویس ایاب و ذهاب بت 

 هر مسی  

تومان )شانزده هزار   16000تا 
تومان( برای دانشجویان روزانه 

تومان )چهل و پنج   45000و 
هزار تومان( برای دانشجویان 

 شبانه و انتقال

    نداريم



20 

و  انجام  جهت  که  آموختگایز  دانش  جریمه 
 پس 

 
ی امور تسویه حساب دانش آموختگ پیگی 

حداکیر      6از 
 
آموختگ دانش  تاری    خ  از  ماه 
تسویه  عدم  در صورت   ( نمایند.  نیم  مراجعه 
 پس از حداکیر یک سال  

 
حساب دانش آموختگ

ان دو برابر مبلغ  ز  به می 
 
از تاری    خ دانش آموختگ

 مذکور( 

)هفتصد و پنجاه   750000تا 
 هزار ریال(

  400.000تا سه ماه تاخی  
 ماه(  9تا  6ريال)

440000  

  600.000ماه تاخی   6تا  
 ماه(    12تا  9)

660000  

  800.000ماه   15تا  12
 ريال

880000  

ماه به باال   15
 ريال 1200.000

1320000  

21 
پایان مهلت حذف جریمه عدم انتخاب واحد تا  

مرخیص  درخواست  به  منجر  که  اضافه  و 
 تحصییل در آن نیمسال شود. 

)یک میلیون و   1500000تا 
 پانصد هزار ریال(

)یک   1200.000تا 
میلیون و دویست هزار 

 ریال(
1320000  

22 

ارشد   دانشجویان  واحد  انتخاب  عدم  جریمه 
مهلت   پایان  تا  تخصیص  ی  دکیی و  ناپیوسته 

و   سمینار، حذف  دروس  برای   
ً
رصفا اضافه 

پیشنهاد پژوهشر رساله  از  ارزیایی جامع، دفاع 
پایان  ادامه  نامه/رساله،  پایان  ی،  دکیی
ز بند و   ان مبلغ مندرج در همت  ز نامه/رساله به می 
به  منجر  که  تکلیف  ز  تعیت  عدم  صورت  در 
ان   ز می  به  شود  تحصییل  مرخیص  درخواست 

ز جدول  21مبلغ مندرج در بند   همت 

)هفتصد و پنجاه   750000ا ت
 هزار ریال(

)ششصد   600.000تا 
 هزار ریال(

660000  

23 

بار   هر  بررش  بر  مبتز  دانشجو  درخواست 
وضعیت تحصیل وی در کمیسیون بررش موارد  
، انتقال، انتقال توام با   خاص برای موارد مهمایز
ویط   مشر با گرایش،  رشته  تغیی   رشته،  تغیی  

اخراج   به  سنوات،  منجر  افزایش   ، آموزشر
 مرخیص تحصییل

)سیصد هزار  300000تا 
 ریال(

  220000 ريال 200.000بار اول 

بار دوم و بیشیی 
 ريال 300.000

330000  

24 

بار   هر  بررش  بر  مبتز  دانشجو  درخواست 
وضعیت تحصیل وی در کمیسیون بررش موارد  
خاص به منظور بازگشت به تحصیل برای موارد 
ابتدای   از  مراجعه  عدم   ، آموزشر دائم  اخراج 

 تحصیل، انرصاف دائم

)یک میلیون و   1500000تا 
 پانصد هزار ریال(

  825000 ريال 750.000بار اول 

بار دوم و بیشیی 
 ريال  1.000.000

1100000  

25 
بار   هر  بررش  بر  مبتز  دانشجو  درخواست 
وضعیت تحصییل در شورای آموزشر دانشگاه یا 

 شورای تحصیالت تکمییل دانشگاه 

)سیصد هزار  300000تا 
 ریال(

   رايگان
 

 

26 

حذف  بر  مبتز  دانشجو  درخواست  بررش 
اضطراری )حذف تک درس( پس از مهلت مقرر 

تا   حداکیر  امتحانات    10و  وع  شر از  قبل  روز 
 )طبق تقویم آموزشر هر نیمسال( 

 )پانصد هزار ریال( 500000تا 
)پانصد هزار  500.000

 ریال(
550000  

27 
بررش درخواست دانشجو مبتز بر پذیرش نمره 

 آزمون زبان خارجی 
 )پانصد هزار ریال( 500000تا 

)پانصد هزار  500.000
 ریال(

550000  



28 
برای بار اول رایگان و برای  10اعالم رتبه تا رتبه 
 بار دوم و بیشیی 

)دویست هزار  200000تا 
 ریال(

  110000 )صد هزار ریال( 100.000

29 

با  دانشجو  پذیرش  های  فراخوان  در  نام  ثبت 
ز نامه های استعدادهای درخشان   استفاده از آیت 

ان مبلغ   ز مندرج در در دوره کارشناش ارشد به می 
ان  ز به می  ی تخصیص  بند و در دوره دکیی ز  همت 

 دو برابر مبلغ مذکور 

)هشتصد هزار  800000تا 
 ریال(

  715000 650.000ارشد 

ي    1430000 1300.000دكیی

30 
آزمون   شدگان   

ز
معرف علیم  مصاحبه  انجام 

استعدادهای  داوطلبان  و  تخصیص  ی  دکیی
 درخشان  

)یک میلیون و   1500000تا 
 پانصد هزار ریال(

)هشتصد و   850.000
 پنجاه هزار ریال(

935000  

31 

تحصیل،  از  فراغت  موقت  صدور گواهینامه 
مقاطع   و  ها  دوره  کلیه  برای  دانشنامه 
حضوری/پردیس  )روزانه/شبانه/مجازی/نیمه 

 دانشگایه( هرکدام

)سیصد و پنجاه   350000تا 
 هزار ریال(

گواهینامه موقت    
)دویست و   250.000

 پنجاه هزار ریال(
275000  

 300.000دانشنامه 
 )سیصد هزار ریال(

330000  

 هزینه صدور کارنامه تایید شده دانش آموختگان  32
)یکصد و پنجاه  150000تا 

 هزار ریال(
)یکصد هزار  100.000

 ریال(
110000  

33 
مبتز  انجام درخواست دانش آموختگان  هزینه 

 بر ارسال پستی مدارک تحصییل
دویست هزار  200000تا 

 ریال(
دویست هزار   200.000

 ریال(
220000  

34 
کارنامه  انگلیش،  دانشنامه  صدور  هزینه 

 مربوطه هر کدامانگلیش با رعایت ضوابط 
    نداريم )ش هزار ریال( 30000تا 

35 
از   فراغت  موقت  المثتز گوایه  صدور  هزینه 

 تحصیل، دانشنامه، کارنامه هر کدام 
)یک میلیون و   1500000تا 

 پانصد هزار ریال(

  
گوایه  موقت المثتز
700.000 

770000  

   
دانشنامه المثتز
1400.000 

1540000 
 

 

36 
هزینه صدور گوایه اشتغال به تحصیل در هر 
و  دوم  بار  برای  و  رایگان  اول  بار  برای  نیمسال 

 بیشیی 
    رايگان )پنجاه هزار ریال( 50000تا 

37 
هزینه صدور گوایه اشتغال به تحصیل انگلیش 

 در هر نیمسال 
    رايگان )یکصد هزار ریال( 100000تا 

38 
با   پلمپ  جهت  پاکت  هر  دانشگاه  هزینه  مهر 

 
 
 برای دانش آموختگ

 )یکصد هزار ریال( 100000تا 
)یکصد هزار  100.000

 ریال(
110000  

39 
مدارک   نمودن  اصل  با  برابر  برگ  هر  هزینه 

 تحصییل صادر شده توسط دانشگاه 
    رايگان )ش هزار ریال( 30000تا 

40 
هزینه بررش درخواست پذیرش متقاضیان غی   

غی    و  ایرایز  کارشناش  مقاطع  در  بورسیه 
 کارشناش ارشد 

دالر آمریکا )معادل ریال  50تا 
 به نرخ آزاد( 

    نداريم

41 
هزینه بررش درخواست پذیرش متقاضیان غی   

ی  غی  بورسیه در مقاطع دکیی
 ایرایز

دالر آمریکا )معادل ریال  75تا 
 به نرخ آزاد( 

    نداريم

 


