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   :الدراسيةالرسوم 
  

يران باليورو ويتم معادلتها بالريال االيراين حسب سعر الصرف إيكون دفع الرسوم الدراسية اجلامعية بالنسبة للطلبة املقبولني الذين يدفعون رسومهم الدراسية يف  -١
  .اليومي

يرانية عن سعر الصرف سالمية اإلناداً  إىل اعالن البنك املركزي للجمهورية اإليكون معيار احتساب معادلة الريال االيراين باليورو حسب سعر الصرف اليومي است -٢
  http://www.cbi.ir :للعمالت على املوقع االلكرتوين الرمسي للبنك املركزي

 :دناهأحدى احلسابات املصرفية إول يف فصل الدراسي األللالثابتة دراسية التودع الرسوم  نأويل التسجيل األ ةفرت خالل  املقبولني علی جيب -٣

) ره(اخلميين  امعة االمامالدولية يف ج لشؤوننيابة الالدخل اخلاص (باسم )  بنك ملت ( ) ۵١٠۶٧٩٣٨٢٣( رقم احلساب :يرانإللطلبة المقيمين في  •
  ).الدولية

الدخل اخلاص بالعملة األجنبية جلامعة اإلمام اخلميين (باسم ) بنك تجارت( ) ٢١٥٠١٢٦٢١٨ (رقم احلساب بالعملة االجنبية  :يرانإللطلبة المقيمين خارج  •
 .BTEJIRTHAQZNرقم السويفت  ) الدولية

 

من قسم  املعلن جيب على الطلبة املقبولني بعد مرحلة التسجيل النهائي واملباشرة يف اجلامعة ايداع الرسوم الدراسية لكل فصل دراسي يف احلساب املصريف: ١مالحظة 
  .لية لكل كليةاالشؤون امل

  

   الرسوم التعليمية الجامعية -٤
التفاصيل يف ). ٣رقم (مي واملرحلة الدراسية املقبول فيها وفق جدول يعلتايداع الرسوم الدراسية لكل فصل دراسي حسب القسم ال) ٣الفئة (على الطلبة املقبولني ضمن 

  : دناهأ
  حسب الفرع و المرحلة الدراسية فصل دراسيلکل  معيةالجا الرسوم التعليمية: ٣رقم  جدول

   

  .عن مبلغ السنة املاضية%  ١٥تزداد الرسوم الدراسية سنوياً مبقدار  -٥

  .ويلاأل ألي سبب كان يف حالة تركهم الدراسة أو عدم مراجعة الطالب اجلامعة بعد مرحلة التسجيل )٣ الفئة( من قبل الطلبة املقبولني ضمن غ املدفوعةارجاع املبال يتم ال -٦

  .بعد رفض وزارة العلوم لقبول الطالب) ٣الفئة (من املبلغ املدفوع من قبل الطلبة املقبولني ضمن %  ٩٠يتم ارجاع نسبة  -٧

  :التعليمية لکل فرع دراسي يف اجلامعة، من فضلکم أنظروا إلی اجلداول التالية األقسامللحصول علی املعلومات يف : ٢ظة مالح

  

  

  )يوروبال( )الليسانس(مرحلة البکالوريوس

  ةم الثابتو الرس  يالقسم التعليم

  )لكل وحدة( ةمتغير الم و رسال
  ةعمليالدروس ال

  )لكل وحدة(

  م  المشروعو رس

  )لكل وحدة(

إجمالي 

  الرسوم

الرسوم الدراسية لكل 

  ةالعام  فصل دراسي
 /يةساألسا

  ةالنظري

الرئيسية و 

  المتخصصة

  ۴۳۹  ۳۵۰۹  ۵۷  ۲۲  ۱۶  ۱۵  ۱۳  ۱۹۱  ةنسانيإلعلوم ارسوم ال

  ۶۴۶  ۵۱۶۹  ۶۳  ۲۴  ۱۹  ۱۶  ۱۳  ۳۴۳  األقسام التعليمية األخری رسوم

  )يوروبال( مرحلة الماجستير

  رسوم کل وحدة من األطروحة  )لکل وحدة( الرسوم المتغيرة  الرسوم الثابتة  يالقسم التعليم
إجمالی 

  الرسوم

الرسوم الدراسية لکل 

  يفصل دراس

  ۱۱۷۱  ۴۶۸۶  ۱۴۳  ۸۶  ۴۲۹  ةرسوم العلوم اإلنساني

  ۱۳۳۶  ۵۳۴۳  ۱۷۱  ۱۰۰  ۴۲۹  رسوم األقسام التعليمية األخری

  )يوروبال( مرحلة الدکتوراه

  اإلمتحان الشامل  )لکل وحدة( الرسوم المتغيرة  الرسوم الثابتة  يالقسم التعليم
من کل وحدة رسوم  

  األطروحة

ي إجمال

  الرسوم

الرسوم الدراسية لکل 

  يفصل دراس

  ۲۰۲۵  ۱۶۲۰۰  ۱۹۵  ۳۷۵  ۹۷,۵  ۱۳۲۰  ةنسانيإلعلوم اال رسوم

  ۲۴۰۴  ۱۹۲۳۰  ۲۴۰  ۴۸۰  ۹۸  ۱۶۲۰  رسوم األقسام التعليمية األخری



٢ 
 

  الهندسـةالفروع الدراسية لقسم  :٤رقم  جدول

  

  
  

  الدکتوراه  الماجستير  الليسانس  رمز الفرع  اإلختصاص  الفرع الدراسي

  الهندسة المدنية

       �  1001  الهندسة المدنية
   �   �    1002  الحمل و النقل

   �   �    1003  اإلنشاء
   �   �    1004  )الجيوتقنية( مکانيکا التربة و األساسات

   �   �    1005  المواصالت الطرق و
    �    1006  زلزال

    �    1007  المنشآت الهيدروليکية
    �    1008  إدارة البناء

  هندسة المواد

       �  1009  هندسة المواد

     �    1010  السيراميک

     �    1011  المواد معرفة 

   �      1012  هندسة المواد و المتالورجيا

  هندسة المعادن

       �  1013  دناالمعهندسة 

     �    1014  إستکشاف البترول

     �    1015  المعادن إستخراج

     �    1016  المعادن إستکشاف

     �    1017  منتجات المواد المعدنية

     �    1018  ميكانيكا الصخور

  الهندسة الميکانيکية

       �  1019  الميکانيکية الهندسة 
     �    1020  تحويل الطاقة

     �    1021  اإلنتاج والتصنيع

     �    1022  التصميم التطبيقي

  الهندسة الکهربائية

       �  1023  الهندسة الکهربائية

   �   �    1024   ــ التحکم الهندسة الکهربائية
   �      1025  )القدرة(القوة 

     �    1026  الكهربائية المکائن القوة و إلكترونيات

     �    1027  نظم القوى الكهربائية

   �   �    1028  نظام -اإلتصاالت 
     �    1029  الحقل و الموج –اإلتصاالت 

   �      1030  حقل -اإلتصاالت 
     �   �  1031  البرمجيات  هندسة الکمبيوتر

  هندسة بناء المدن

       �  1032  هندسة بناء المدن

     �    1033  التصميم الحضري

     �    1034  حضريالتخطيط ال

  الهندسة المعمارية

   �   �   �  1035  الهندسة المعمارية
     �    1036  معمارية المنظر

     �    1037  المعمارية و الطاقة

   �      1038  تصميم األبنية و محطات الطاقة

       �  1039  ترميم اآلثار و األبنية التأريخية  ترميم اآلثار و األبنية التأريخية

     �   1040  ترميم التراث المعماري حفظ و

  ةيهندسة الزراعال

       �  1041  ة المياهيهندسالعلوم ال

   �   �    1042  و الصرف الريّ الهندسة الزراعية ـــ 
    �    1043  الهندسة الزراعية ـــ المنشآت الهيدروليکية

    �    1044  الموارد المائيةهندسة 
   �   �    1045  إصالح و رعاية النباتات

   �   �    1046  التکنولوجيا الزراعية
       �  1047  يةعطر طبية و الالنباتات الهندسة اإلنتاجات النباتية ــ   جات النباتيةاتهندسة اإلن

       �  1048  هندسة البيئة الخضراء  هندسة البيئة الخضراء



٣ 
 

  األولية العلومالفروع الدراسية لقسم  :٥رقم  جدول

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  الدکتوراه  الماجستير  الليسانس  رمز الفرع  اإلختصاص  الفرع الدراسي

  ياءالکيم

       �  1049  الکيمياء

   �   �    1050  العضوية

   �   �    1051  التحليلية
     �    1052  غير العضوية

   �   �    1053  الکيمياء الفيزيائية

  الجيولوجيا
       �  1054  الجيولوجيا

     �    1055  علم البترولالجيولوجيا ــ 

  اإلحصاء
       �  1056  اإلحصاء و تطبيقاتها

     �    1057  إحصاء الرياضيات

  الرياضيات

       �  1058  اضيات و تطبيقاتهاالري

   �   �    1059  الرياضيات ـ التحليل

   �   �    1060  الرياضيات ـ الجبر
   �   �    1061  )الطوبولوجيا( الرياضيات ـ الهندسة

   �   �    1062  العددي ـ التحليل الرياضيات التطبيقية

   �      1063  الرياضيات التطبيقية

  الفيزياء
       �  1064  الفيزياء

     �    1065  الفيزياء الفلکية  

     �    1066  الحالة الصلبة
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   العلوم اإلنسانيةالفروع الدراسية لقسم  :٦رقم  جدول

  

  .الدراسية الفصل الدراسي الثاني للسنة في ،في التربية البدنية و علوم الرياضةلدورة الليسانس ستکون بداية الدراسة  ����

  

  
 

  الدکتوراه  الماجستير  الليسانس  الفرع رمز  اإلختصاص  الفرع الدراسي

  القانون
       �  1067  القانون

     �   1068  القانون الخاص

     �    1069  القانون الجزائي و علم األجرام

   �   �   � 1070  اللغة العربية و آدابها  غة العربية و آدابهاالل
     �   �  1071  ترجمة اللغة العربية  ترجمة اللغة العربية

     �    1072  أدب المقارن  اللغة الفارسية و آدابها

  الفقه و الشريعة اإلسالمية
       �  1073  الفقه و الشريعة اإلسالمية

     �    1074  الفقه ومبادئ الشريعة اإلسالمية

  رآن و الحديثعلوم الق
     �   �  1075  علوم القرآن و الحديث

     �    1076  )اإلجتماعية و األخالق الشخصية(البالغة  نهج

   �   �   �  1077  حضارة الشعوب اإلسالمية تأريخ الثقافة و  اإلسالمية الشعوب  حضارة و الثقافة تأريخ

  الفلسفة و الحکمة اإلسالمية
     �   �  1078  الفلسفة و الحکمة اإلسالمية

   �      1079  و الکالم اإلسالمیالفلسفة 

     �   �  1080  علم النفس العام  علم النفس

  الفلسفة
   �   �   �  1081  الفلسفة

     �    1082  فلسفة الدين

  التأريخ

       � 1083 التأريخ

     �    1084  التأريخ –دراسات إيران 

     �    1085  تأريخ الثورة اإلسالمية

     �    1086  تأريخ إيران اإلسالمي

     �    1087  تأريخ اإلسالم

   �      1088  تأريخ إيران بعد اإلسالم

   �   �   �  1089  المحاسبة  المحاسبة

  اإلدارة
       �  1090  اإلدارة الصناعية

     �    1091  اإلنتاج -اإلدارة الصناعية

     �    MBA(  1092اإلدارة التنفيذية ( إدارة األعمال

  العلوم السياسية
     �   �  1093  العلوم السياسية

     �    1094  العالقات الدولية

   �      1095  علم دراسة المستقبل  المستقبلعلم دراسة 

  اللغة اإلنجليزية
   �   �   �  1096  تعليم اللغة اإلنجليزية

       �  1097  اللغة اإلنجليزية ترجمة

     �    1098  علم اللغة العام  علم اللغة العام

   �   �   �  1099  اللغة الفارسية و آدابها  اللغة الفارسية و آدابها
     �    2000  بهاغير الناطقين تعليم اللغة الفارسية ل  بهاغير الناطقين تعليم اللغة الفارسية ل

  ���� التربية البدنية و علوم الرياضة
       �  2001  ةالرياضعلوم 

     �    2002  التغذية الرياضية -فسيولوجيا الجهد البدني
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  :تعليم اللغة الفارسيةلمرکز الرفاهية  الخدمات التعليمية وسوم لرا -٨

و إيداع رسوم كل  ،اللغة الفارسية تعليمجيب على الطلبة املقبولني احلاصلني على شهادام الدراسية من املراكز التعليمية االجنبية اجتياز دورات 

  :کما يلي  اجلامعة الذي وافق عليه جملس أمناء قرارإىل  دورة من الدورات التعليمية استنادا ً 

  لکل فصل دراسي لمرکز تعليم اللغة الفارسيةالخدمات الرفاهية  التعليمية و الرسوم: ٧رقم  جدول
  

  

  

  

  
  

  
  
  الرسوم الرفاهية الجامعية  - ٩

 )أسبوعا ١٦(طلبة من هذه اخلدمات الرفاهية اجلامعية جيب عليهم دفع الرسوم الرفاهية زامية ويف حالة استفادة الإلالرسوم الرفاهية اجلامعية ليست 
  .أعالهدول يف اجلاستناداً إىل 

  

  

شؤون الطلبة  کتبم الرجوع إلیعليهم  ،الستفادة من اخلدمات الرفاهية اجلامعية بعد مرحلة التسجيل النهائيليف حالة رغبة الطلبة : ٣مالحظة 

  .أي خدمة من اخلدمات الرفاهيةمقدمة يف إستعمال  لجامعة لغرض احلصول علىؤون الدولية لالش فیجانب ألا

  .حدى احلسابات املصرفية اليت تعلنها الوحدات املتعلقة بشؤون الطلبةإمن اخلدمات الرفاهية يف  ةيداع الرسوم لكل خدمإيكون : ٤مالحظة 
  

  .ة توفر القدرة املمكنة لذلكيتم توفري السكن اجلامعي للطلبة يف حال: ٥مالحظة 
  

  .بطاقة التغذية إىلضافة إلاب املرافق اخلدمية الذاتية اجلامعية االخرى إمكانياتجانب االستفادة من لطلبة األل ميكن: ٦مالحظة 
  

  

  

  
  

  
  
  

  

  )يوروالب(اللغة الفارسية متعلمي رسوم جدول 

  المجموع  الغذاء  الرسوم التعليمية  السکن الجامعی  الفترة مدة

  518  30  288  200  ٢٠٠٥يف سنة سوم املعتمدة الر   أسبوعا ١٣

  250  20  160  80  -  ابيعأس ٤

  460  30  280  150  -  ابيعأس  ٨

  622  36  346  240  %۲۰زيادة   أسبوعا  ١٢

  750  40  450  260  _  أسبوعا  ١٦


