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 45-59برایسالتحصیلی(ره)داوشگاهبیهالمللیامامخمیىیداوشجویانغیربورسیهغیرایراویتحصیلییهاشهریه

 

ًوایٌس، هؼااز  ضیاا ی  ى تاِ     ی ذَز ضا زض ایطاى پطزاذت هی تاشس ًِ تطای زاٍعلثاًی ًِ شْطیِ ّای تحصیلی زاًشگاُ تِ ًطخ یَضٍ هی شْطیِ -1

 .هیوت ضٍظ هحاسثِ هی شَز

: ی هؼاز  ضیا ی یَضٍ، ًطخ یَضٍ تِ هیوت ضٍظ تاًي هطًعی جوَْضی اسالهی ایطاى است ًِ زض ٍتگااُ تاًاي هطًاعی تاِ  زض      هالى هحاسثِ -2

http://www.cbi.ir ٍجَز زاضز . 

 : اٍ یِ تایس تِ یٌی اظ حساب ّای تاًٌی ظیط ٍاضیع شَز ًَیسی ًامٌّگام ّای  هَظشی ًیوسا  اٍ  پصیطكتِ شسگاى زض  شْطیِ -3

 علثاى هوین ایطاى ًٍت   ًام  ِت  (شؼة تاًي هلت ّوِهاتل ٍاضیع زض ) ملت  تًاي  3283975015شواُض حساب : تطای زٍا ّای اذتصاصی هؼا زض هس 

ُ  اهَض تیي ا ولل ی زًاشگا  (.ُض)تیي ا وللی اهام ذوٌی

 تِ ًام زض هاس ّاای اذتصاصای زاًشاگاُ تایي       تجارتتاًي  1238213120شواضُ حساب اضظی : ثاى هوین ذاضج اظ ًشَضتطای زاٍعل

 .  BTEJIRTHAQZNتِ شواضُ سَیلت ( ضُ)ا وللی اهام ذویٌی

ّای تحصیلی ذاَز ضا تایاس    ّای  هَظشی ّط یي اظ ًیوسا  هغؼی ٍ پس اظ ٍضٍز تِ زاًشگاُ، شْطیِ ًَیسی ًامشسگاى تؼس اظ  پصیطكتِ :1 ی تثصطُ 

 . تِ شواضُ حساب اػالم شسُ اظ سَی اهَض ها ی ّط زاًشٌسُ، ٍاضیع ًوایٌس

  :َای تحصیلی مرکس آمًزش زبان فارسی ضُریٍ -4

ّ     ى زستِ اظ پصیطكتِ ساتٌس،  شسگاًی ًِ كاضؽ ا تحصیل هطاًع  هَظشی ؿیطایطاًی تَزُ ٍ هلعم تِ گصضاًسى زٍضُ ّای هطًع  هاَظ  ظتااى كاضسای 

 :شٌسهی تاتِ شطح شیل  2ّای تحصیلی عثن جسٍ    هَظشی هطًع هَظق تِ پطزاذت شْطیِتطای ّط یي اظ زٍضُ ّای 
 

 ضُریٍ َای آمًزضی ي رفاَی مرکس آمًزش زبان فارسی در َر ویمسال تحصیلی: 1جديل

 آزمًن تعییه سطح داوطگاَی پیص فارسی پیطرفتٍ فارسی پایٍ َای سٍ ماٍَ ديرٌ

 یَضٍ 86 یَضٍ 288 یَضٍ 288 یَضٍ 288 ی  هَظشیِ شْطی

 00 یَضٍ 230 یَضٍ 230 یَضٍ 230 ی ذسهات ضكاّی  ّعیٌِ
 

ّای تحصیلی ّط زٍضُ، تط اسا  هوطاضت  هَظشی هطًع  هَظ  ظتاى كاضسی اكعایش  زض صَضت هطزٍزی زاًشجَ ٍ تجسیس زٍضُ، شْطیِ: 2ی تثصطُ

 .  یاتس هی

ًِ هلعم تِ گصضاًسى زٍضُ ّای  هَظشی هطًع هی تاشٌس، زض صَضت توایل تِ شطًت زض  ظهَى تؼییي ساغ،، هَظاق تاِ     یزاًشجَیاً :3 یتثصطُ

 . ی هطتَط تِ  ظهَى هی تاشٌس پطزاذت ّعیٌِ
 

 :َای رفاَی داوطگاٌ ضُریٍ -5
  

ّاای ضكااّی زض ّاط     اُ هَظق تِ پطزاذت شْطیِزاًشگ زاًشجَیاى زض صَضت استلازُ اظ ذسهات ضكاّی ٍ زاًشگاُ اجثاضی ًیست ضكاّی ّای شْطیِ

 :شًَس هی ظیط تِ شطح 3ًیوسا  تحصیلی تط اسا  جسٍ 
 

 

 ضُریٍ َای رفاَی داوطگاٌ در َر ویمسال تحصیلی: 5جديل

 ضُریٍ َا خدمات رفاَی

 خًابگاٌ
 یَضٍ 276 هجطزی

 یَضٍ 391 هتأّلی

 .گطزز هحاسثِ هی سُ اظ سَی ساظهاى تیوِ زض ّط سا ، هثلؾ تیوِ تِ صَضت ساالًِ ٍ تط اسا  ًطخ اػالم ش بیمٍ
  

هغؼای، تاِ اهاَض زاًشاجَیی سطپطساتی       ًَیسای  ًاام زاًشجَیاًی ًِ توایل زاضًس اظ ذسهات ضكاّی زاًشگاُ اساتلازُ ًوایٌاس پاس اظ     :4   یتثصطُ

 .ًوایٌس ام هیزاًشجَیاى ؿیطایطاًی زاًشگاُ هطاجؼِ ًوَزُ ٍ ًسثت تِ اذص ّط یي اظ ذسهات ضكاّی اهس

 . شَز ّای هطتَعِ تِ زاًشجَ اػالم هی ٍاحس اظ سَی ّای ّط یي اظ ذسهات ضكاّی حساب تطای ٍاضیع شْطیِ شواضُ :5 ی تثصطُ

 .ذَاتگاُ تِ زاًشجَیاى زض صَضت زاشتي ظطكیت اهٌاًپصیط است ی اضائِ :6 ی تثصطُ

ی تا استلازُ اظ ًاضت ّوِ :7 ی تثصطُ شجَیاى ؿیطایطًا شگاُ تْطُ تـصیِ هی ی زًا ٌس اظ اهٌاًات سلق سطٍیس زًا  . هٌس شًَس تًَا

  :َای آمًزضی داوطگاٌ ضُریٍ -6

http://www.cbi.ir/exrates/rates_fa.aspx
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پصیط  هی شًَس، زض ّط ًیوسا  تحصیلی هلعم تِ پطزاذت شْطیِ ّای  هَظشی تط حسة ًَع ضشتِ ٍ هوغاغ  ( 3ًَع )زاًشجَیاًی ًِ تِ صَضت 

 :تاشٌس هی تِ شطح شیل  4 تحصیلی پصیطكتِ شسُ عثن جسٍ 
 

 ضُریٍ َای آمًزضی داوطگاٌ در َر ویمسال تحصیلی بر حسب رضتٍ ي مقطع تحصیلی: 4جديل
 

 .یاتس  زضصس ًسثت تِ سا  هثل اكعایش هی 15ّای تحصیلی سا یاًِ تا  شْطیِ -7

 .اٍ یِ، تِ ّیچ ػٌَاى هستطز ًوی شَز ًَیسی ًامی زاٍعلة تؼس اظ ِ زض صَضت اًصطاف ٍ یا ػسم هطاجؼ( 3 ًَع) شسگاى ٍاضیعی پصیطكتِ ٍجِ -8

 .ٍجِ ٍاضیعی هاتل استطزاز است%  90اظ سَی ٍظاضت ػلَم،( 3 ًَع)ی هجَظ پصیط  تِ پصیطكتِ شسگاى  زض صَضت ػسم اضائِ -9

 

 .:جساٍ  ظیط ضا هالحظِ ًواییسی،  غلاً ّای تحصیل ّط یي اظ ضشتِی  هَظشی  شْطیِتطای ًسة اعالػات تیشتط زض هَضز : 8  ی تثصطُ

 در یک ویمسال تحصیلی گريٌ علًم پایٍ َای تحصیلی ضُریٍ َای آمًزضی رضتٍ :3جديل 

 ضُریٍ َای آمًزضی رضتٍ َای تحصیلیگريٌ  مقاطع تحصیلی

 ًاضشٌاسی

 یَضٍ 575 كٌی ٍ هٌْسسی

 یَضٍ 460 ػلَم پایِ

 یَضٍ 403 ػلَم اًساًی

 ًاضشٌاسی اضشس

 یَضٍ 1150 كٌی ٍ هٌْسسی

 یَضٍ 1035 َم پایِػل

 یَضٍ 920 ػلَم اًساًی

 زًتطا

 یَضٍ 2300 كٌی ٍ هٌْسسی

 یَضٍ 2070 ػلَم پایِ

 یَضٍ 1725 ػلَم اًساًی

 کد رضتٍ گرایص رضتٍ آمًزضی
 مقاطع تحصیلی

 کارضىاسی ارضد کارضىاسی

 شیوی

  یَضٍ 460 1037 شیوی
 یَضٍ 1035  1038   ی

 یَضٍ 1035  1039 تجعیِ

 یَضٍ 1035  1040 هؼسًی
 یَضٍ 1035  1041 كیعیيشیوی 

 ظهیي شٌاسی
  یَضٍ 460 1042 ظهیي شٌاسی

 یَضٍ 1035  1043 پتطٍ َغی

  هاض
  یَضٍ 460 1046  هاض ًٍاضتطزّا

 یَضٍ 1035  1047  هاض ضیاضی

 ضیاضی

  یَضٍ 460 1048 ّازضیاضیات ٍ ًاضتط
 یَضٍ 1035  1049 ا  ًا یع هحضضیاضی 
 یَضٍ 1035  1050 ا جثط هحضضیاضی 

 یَضٍ 1035  1051 ا ٌّسسِ هحضضیاضی 
 یَضٍ 1035  1052 زی ا  ًا یع ػسزیضی ًاضتطضیا

 كیعیي

  یَضٍ 460 1053 كیعیي
 یَضٍ 1035  1054 (پالسوا)یكیعیي اتوی ٍهَ ٌَ 
 یَضٍ 1035  1055 (يیاپت)یكیعیي اتوی ٍهَ ٌَ 

 یَضٍ 1035  1056 ًجَم ٍ اذتط كیعیي
 یَضٍ 1035  1057 حا ت جاهس

 یَضٍ 1035  1058 ّستِ ای كیعیي
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 در یک ویمسال تحصیلی گريٌ فىی يمُىدسی َای تحصیلی ضُریٍ َای آمًزضی رضتٍ :3جديل 

 
 

 

 کد رضتٍ گرایص رضتٍ آمًزضی
 مقاطع تحصیلی

 کارضىاسی ارضد کارضىاسی

 هٌْسسی ػوطاى

  یَضٍ 575 1001 هٌْسسی ػوطاى
 یَضٍ 1150  1002 حول ٍ ًولتطًاهِ ضیعی ا 

 یَضٍ 1150  1003 ساظُ
 یَضٍ 1150  1004 ذاى ٍ پییي هٌاً

 یَضٍ 1150  1005 ضاُ ٍ تطاتطی
 یَضٍ 1150  1006 ظ ع ِ

 هٌْسسی هَاز

  یَضٍ 575 1007 هتا َغی صٌؼتی
 یَضٍ 1150 یَضٍ 575 1008 سطاهیي

 یَضٍ 1150  1009 شٌاسایی ٍ اًتراب هَاز

 هٌْسسی هؼسى

  یَضٍ 575 1010 هؼسى
 یَضٍ 1150  1011 استرطاج

 یَضٍ 1150  1012 اًتشاف 

 یَضٍ 1150  1013 كط ٍضی هَاز هؼسًی

 یَضٍ 1150  1014 هٌاًیي سٌگ

 هٌْسسی هٌاًیي

  یَضٍ 575 1015 هٌْسسی هٌاًیي
 یَضٍ 1150  1016 تثسیل اًطغی

 یَضٍ 1150  1017 ساذت ٍ تَ یس

 یَضٍ 1150  1018 عطاحی ًاضتطزی

 هٌْسسی تطم

 یَضٍ 1150 یَضٍ 575 1019 ًٌتط 

 یَضٍ 1150 یَضٍ 575 1020 هسضت
  یَضٍ 575 1021 هراتطات

 یَضٍ 1150  1022 هراتطات ا سیستن

 یَضٍ 1150  1023 هراتطات ا هیساى

 یَضٍ 1150 یَضٍ 575 1024 ًطم اكعاض هٌْسسی ًاهپیَتط

 ساظی هٌْسسی شْط

  یَضٍ 575 1025 هٌْسسی شْط ساظی
 یَضٍ 1150  1026 عطاحی شْطی

 یَضٍ 1150  1027 ضیعی شْطی تطًاهِ

 هٌْسسی هؼواضی
 یَضٍ 1150 یَضٍ 575 1028 هؼواضی

 یَضٍ 1150  1029 هٌظط هؼواضی

  یَضٍ 575 1030 هطهت ٍ احیای تٌاّای تاضیری تاضیری تٌاّای احیای ٍ هطهت
 یٍ تاكت ّا ِیاتٌ اءیهطهت ٍ اح

 (یهؼواض طاثیحلاظت ٍ هطهت ه)یریتاض
 یَضٍ 1150  1031 

  بهٌْسسی ػلَم 

 یَضٍ 1501 یَضٍ 575 1032 هٌْسسی  ب

 یَضٍ 1150  1033  تیاضی ٍ ظٌّشی

 یَضٍ 1150  1034 ساظُ ّای  تی

 یَضٍ 1150  1035 اصالح ًثاتات اصالح ًثاتات

 یَضٍ 1150  1036 تیَتٌٌَ َغی تیَتٌٌَ َغی

  یَضٍ 575 1044 غطگیاّاى زاضٍیی ٍ هؼ هٌْسسی تَ یسات گیاّی
  یَضٍ 575 1045 هٌْسسی كضای سثع هٌْسسی كضای سثع
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 در یک ویمسال تحصیلی علًم اوساویگريٌ  َای تحصیلی ضُریٍ َای آمًزضی رضتٍ :9جديل

 .تربیت بدوی ي علًم يرزضی در ویمسال ديم خًاَد بًد ی ضريع بٍ تحصیل رضتٍ *
 

 کد رضتٍ گرایص رضتٍ آمًزضی
 تحصیلی مقاطع

 کارضىاسی ارضد کارضىاسی

 حوَم

  یَضٍ 403 1059 حوَم

 یَضٍ 920  1060 ذصَصیحوَم 

 یَضٍ 920  1061 جعا ٍ جطم شٌاسی

 یَضٍ 920 یَضٍ 403 1062 ػطتی ازتیات ٍ ظتاى ػطتی ازتیات ٍ ظتاى

 یَضٍ 920 یَضٍ 403 1063 هتطجوی ظتاى ػطتی هتطجوی ظتاى ػطتی

 یَضٍ 920  1064 ازتیات تغثیوی كاضسی ظتاى ٍ ازتیات
 یَضٍ 920 یَضٍ 403 1065 حوَم اسالهی ٍ كوِ حوَم اسالهی ٍ كوِ

 یَضٍ 920 یَضٍ 403 1066 ػلَم هط ى ٍ حسیج ػلَم هط ى ٍ حسیج
 یَضٍ 920 یَضٍ 403 1067 اسالهی هلل توسى ٍ تاضید اسالهی هلل توسى ٍ تاضید

 یَضٍ 920 یَضٍ 403 1068 اسالهی ٌوتح ٍ كلسلِ اسالهی حٌوت ٍ كلسلِ
 یَضٍ 920  1069 كلسلِ زیي كلسلِ زیي

 یَضٍ 920 یَضٍ 403 1070 ضٍاًشٌاسی ػوَهی ضٍاًشٌاسی

 كلسلِ
 یَضٍ 920 یَضٍ 403 1071 كلسلِ

   1072 كلسلِ ٍ ًالم اسالهی

 تاضید

  یَضٍ 403 1073 تاضید
 َضٍی 920  1074 ....كطٌّگ هطزم، - یشٌاس طاىیا

 یَضٍ 920  1075 دیتاض - یشٌاس طاىیا
 یَضٍ 920  1076 تاضید اًوالب اسالهی
 یَضٍ 920  1077 تاضید ایطاى اسالهی

 یَضٍ 920  1078 تاضید اسالم

 یَضٍ 920 یَضٍ 403 1079 حساتساضی حساتساضی

 هسیطیت
 یَضٍ 920 یَضٍ 403 1080 هسیطیت صٌؼتی

 یَضٍ 1081  920 (MBA) اجطایی هسیطیت

 یَضٍ 920  1082 ا اهتصاز هسیطیت (MBA) اجطایی هسیطیت

 ػلَم سیاسی
 یَضٍ 920 یَضٍ 403 1083 ػلَم سیاسی

 یَضٍ 920  1084 ضٍاتظ تیي ا ولل

 یَضٍ 920 یَضٍ 403 1085  هَظ  ظتاى اًگلیسی  هَظ  ظتاى اًگلیسی

  یَضٍ 403 1086 جوی ظتاى اًگلیسیهتط هتطجوی ظتاى اًگلیسی
 یَضٍ 920  1087 یّوگاً یظتاى شٌاس یّوگاً یظتاى شٌاس

 یَضٍ 920 یَضٍ 403 1088 ظتاى ٍ ازتیات كاضسی ظتاى ٍ ازتیات كاضسی

 تطتیت تسًی ٍ ػلَم ٍضظشی
  یَضٍ 403 1089 كیعیَ َغی ٍضظشی

  یَضٍ 403 1090 ضكتاض حطًتی


