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 59-69داوشجویانغیربورسیهغیرایراویداوشگاهبیهالمللیامامخمیىی)ره(برایسالتحصیلیتحصیلیهایشهریه

 

ًوایٌس، هؼازل ضیاایی نى تاِ لیوات     ی ذَز ضا زض ایطاى پطزاذت هی تاقس وِ تطای زاٍطلثاًی وِ قْطیِ ّای تحصیلی زاًكگاُ تِ ًطخ یَضٍ هی قْطیِ -1

 قَز.ضٍظ هحاؾثِ هی 

ی هؼازل ضیایی یَضٍ، ًطخ یَضٍ تِ لیوت ضٍظ تاًه هطواعی موْاَضی اؾاالهی ایاطاى اؾات واِ زض ٍتگااُ تاًاه هطواعی تاِ نزضؼ:            هالن هحاؾثِ -2

http://www.cbi.ir  .ٍمَز زاضز 

 :  تاقٌس هیتِ یىی اظ حؿاب ّای تاًىی ظیط  ذَز تحصیلینهَظقی ًیوؿال اٍل حاتت ّای  قْطیِهلعم تِ ٍاضیع پصیطفتِ قسگاى  ،ًَیؿی اٍییِ زض ٌّگام ًام -3

  طلثاى همین ایطاى: قواُض حؿاب ًٍت اهَض تایي    ًام  ِت  قؼة تاًه هلت( ّوِ)لاتل ٍاضیع زض  ملت  تًاه  3283975015تطای زٍا ّای اذتصاصی هؼا زضنهس 

ُ ایولل  ُ(. زًاكگا ی)ض  تیي ایوللی اهام ذوٌی

  تِ ًام زضنهس ّای اذتصاصی زاًكگاُ تایي ایوللای اهاام     تجارتتاًه  1238213120تطای زاٍطلثاى همین ذاضج اظ وكَض: قواضُ حؿاب اضظی

 .  BTEJIRTHAQZNذویٌی)ضُ( تِ قواضُ ؾَیفت 

ّای نهَظقی ّط یه اظ ًیوؿاال ّاای تحصایلی ذاَز ضا تایاس تاِ        ٍضٍز تِ زاًكگاُ، قْطیًَِیؿی لطؼی ٍ پؽ اظ  قسگاى تؼس اظ ًام : پصیطفت1ِ ی تثصطُ 

 قواضُ حؿاب اػالم قسُ اظ ؾَی اهَض هایی ّط زاًكىسُ، ٍاضیع ًوایٌس.  

 

  هاي آموسضی دانطگاه: ضهزيه -4

قاْطیِ ّاای نهَظقای تاط حؿاة ًاَع ضقاتِ ٍ همطاغ         ( پصیطـ هی قًَس، زض ّط ًیوؿال تحصیلی هلعم تِ پطزاذت 3 زاًكجَیاًی وِ تِ صَضت )ًَع

 :تاقٌس هیتِ قطح شیل  3 تحصیلی پصیطفتِ قسُ طثك مسٍل

 هاي آموسضی دانطگاه در هز نیمسال تحصیلی بز حسب رضته و مقطغ تحصیلی ضهزيه :5جذول 
 

 یاتس.  زضصس ًؿثت تِ ؾال لثل افعایف هی 15ّای تحصیلی ؾاییاًِ تا  قْطیِ -5

 ًَیؿی اٍییِ، تِ ّیچ ػٌَاى هؿتطز ًوی قَز. ی زاٍطلة تؼس اظ ًام ( زض صَضت اًصطاف ٍ یا ػسم هطامؼ3ِ )ًَع قسگاى پصیطفتٍِاضیعی  ٍمِ -6

 % ٍمِ ٍاضیعی لاتل اؾتطزاز اؾت. 99( اظ ؾَی ٍظاضت ػلَم،3 ی هجَظ پصیطـ تِ پصیطفتِ قسگاى )ًَع زض صَضت ػسم اضائِ -7

 .ّای تحصیلی، یطفاً مساٍل ظیط ضا هالحظِ ًواییس. تیكتط زض هَضز گطٍُ ّای نهَظقی ّط یه اظ ضقتِ: تطای وؿة اطالػات 2ی تثصطُ

 يورو( )به مقطغ کارضناسی

 ثابت ضهزيه گزوه آموسضی
 ػملی دروس ضهزيه متغیز )به اساء هز واحذ(

 واحذ( هز )به اساء
 ضهزيه پزوصه

 واحذ( هز )به اساء
 نیمسال هز ضهزيه ضهزيه کل

 تخصصی و اصلی نظزي پايه ػمومی

 439 3599 57 22 16 15 13 191 ضهزيه ػلوم انسانی

 646 5169 63 24 19 16 13 343 آموسضی  گزوه هاي ضهزيه سايز

 يورو( )به ارضذ مقطغ کارضناسی
 نیمسال هز ضهزيه ضهزيه کل نامه ضهزيه هز واحذ پايان )به اساء هز واحذ(  ضهزيه متغیز ثابت ضهزيه گزوه آموسضی

 1171 4686 143 86 429 ضهزيه ػلوم انسانی

 1336 5343 171 199 429 آموسضی گزوه هاي ضهزيه سايز

 يورو( )به  مقطغ دکتزا
 نیمسال هز ضهزيه ضهزيه کل رساله  هز واحذ آسمون جامغ ضهزيه متغیز )به اساء هز واحذ( ثابت ضهزيه گزوه آموسضی

 2925 16299 195 375 97.5 1329 ضهزيه ػلوم انسانی

 2494 19239 249 489 98 1629 آموسضی گزوه هاي ضهزيه سايز

http://www.cbi.ir/exrates/rates_fa.aspx
http://www.cbi.ir/exrates/rates_fa.aspx
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 گزوه فنی ومهنذسی هاي تحصیلی رضته :4جذول

 کذ رضته گزايص رضته آموسضی
 مقاطغ تحصیلی

 دکتزا کارضناسی ارضذ کارضناسی

 هٌْسؾی ػوطاى

     1991 هٌْسؾی ػوطاى
      1992 تطًاهِ ضیعی ا حول ٍ ًمل

      1993 ؾاظُ
      1994 ذان ٍ پی )غئَتىٌیه(هىاًیه 

      1995 ضاُ ٍ تطاتطی
     1996 ظیعیِ

 هٌْسؾی هَاز

      1997 هتایَغی صٌؼتی
      1998 ؾطاهیه

     1999 قٌاؾایی ٍ اًتراب هَاز
     1919 هتایَغی

 هٌْسؾی هؼسى

     1911 هؼسى
     1912 هؼسى اؾترطاج
     1913 هؼسى اوتكاف 

     1914 هؼسًیفطنٍضی هَاز 
     1915 هىاًیه ؾٌگ

 هٌْسؾی هىاًیه

     1916 هٌْسؾی هىاًیه
     1917 تثسیل اًطغی

     1918 ؾاذت ٍ تَییس
     1919 ططاحی واضتطزی

 هٌْسؾی تطق

       1929 وٌتطل وٌتطل

 لسضت
      1921 لسضت

     1922 ایىتطًٍیه لسضت ٍ هاقیي ّای ایىتطیىی
     1923 لسضتؾیؿتن ّای 

 هراتطات

     1924 هراتطات
      1925 هراتطات ا ؾیؿتن

     1926 هراتطات ا هیساى ٍ هَج
     1927 هراتطات هیساى 

      1928 ًطم افعاض هٌْسؾی واهپیَتط

 ؾاظی هٌْسؾی قْط
     1929 هٌْسؾی قْط ؾاظی

     1939 ططاحی قْطی
     1931 تطًاهِ ضیعی قْطی

 هؼواضی هٌْسؾی
      1932 هؼواضی

     1933 هؼواضی هٌظط
     1934 ططاحی هجوَػِ ّا ٍ ؾاذتواى ّای ًیطٍگاّی

 تاضیری تٌاّای احیای ٍ هطهت
     1935 احیای اتٌیِ ٍ تافت ّای تاضیریهطهت ٍ 

     1936 یهؼواض طاثیحفاظت ٍ هطهت ه

هٌْسؾی 

 وكاٍضظی

 نب

     1937 ػلَم هٌْسؾی نب 
      1938 نتیاضی ٍ ظّىكی -وكاٍضظیهٌْسؾی 

     1939 ؾاظُ ّای نتی -هٌْسؾی وكاٍضظی

     1949 هٌاتغ نب -هٌْسؾی وكاٍضظی

 اصالح ًثاتات
     1941 هٌْسؾی تَییسات زاضٍیی ٍ هؼطط

      1942 اصالح ًثاتات

 تیَتىٌَیَغی
     1943 هٌْسؾی فضای ؾثع

      1944 تیَتىٌَیَغی وكاٍضظی
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 گزوه ػلوم پايه هاي تحصیلی رضته :3جذول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کذ رضته گزايص رضته آموسضی 
 مقاطغ تحصیلی

 دکتزا کارضناسی ارضذ کارضناسی

 قیوی

     1945 قیوی
      1946 نیی

     1947 تجعیِ

     1948 هؼسًی
     1949 قیوی فیعیه

 ظهیي قٌاؾی
     1959 ظهیي قٌاؾی

     1951 پتطٍیَغی

 نهاض
     1952 نهاض ٍواضتطزّا
     1953 نهاض ضیاضی

 ضیاضی

     1954 ّازضیاضیات ٍ واضتط
      1955 ضیاضی هحض ا نًاییع
     1956 ضیاضی هحض ا مثط

     1957 ضیاضی هحض ا ٌّسؾِ
      1958 زی ا نًاییع ػسزیضیاضی واضتط

     1959 واضتطزیضیاضی 

 فیعیه

     1969 فیعیه
     1961 ًجَم ٍ اذتط فیعیه

     1962 حایت ماهس
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 گزوه ػلوم انسانی هاي تحصیلی رضته :3جذول

 ي تزبیت بذنی و ػلوم ورسضی در نیمسال دوم خواهذ بود. رضتهمقطغ کارضناسی ضزوع به تحصیل  *

 کذ رضته گزايص رضته آموسضی
 مقاطغ تحصیلی

 دکتزا کارضناسی ارضذ کارضناسی

 حمَق

     1963 حمَق

      1964 حمَق ذصَصی

     1965 معا ٍ مطم قٌاؾی

 ػطتی ازتیات ٍ ظتاى
       1966 ظتاى ٍ ازتیات ػطتی

      1967 هتطموی ظتاى ػطتی

 ظتاى ٍ ازتیات فاضؾی
     1968 ازتیات تطثیمی

     1969 ازتیات ػطفاًی

 حمَق اؾالهی ٍ فمِ
     1979 فمِ ٍ حمَق اؾالهی

     1971 فمِ ٍ هثاًی حمَق اؾالهی

      1972 ػلَم لطنى ٍ حسیج ػلَم لطنى ٍ حسیج

       1973 تاضید ٍ توسى هلل اؾالهی اؾالهی هلل تاضید ٍ توسى

 اؾالهی حىوت ٍ فلؿفِ
      1974 فلؿفِ ٍ حىوت اؾالهی

     1975 فلؿفِ ٍ والم اؾالهی

      1976 ضٍاًكٌاؾی ػوَهی ضٍاًكٌاؾی
       1977 فلؿفِ فلؿفِ

 تاضید

     1978 تاضید

ث  طاٍی)فطٌّگ هطزم ، نزاب ضؾَم ٍ هیطاًكٌاؾیا

 دیتاض -یفطٌّگ

1979     

     1989 تاضید اًمالب اؾالهی
     1981 تاضید ایطاى اؾالهی

     1982 تاضید اؾالم
     1983 تاضید ایطاى تؼس اظ اؾالم

      1984 حؿاتساضی حؿاتساضی

 هسیطیت

     1985 هسیطیت صٌؼتی

     1986 سیتَی -یصٌؼت تیطیهس

   1987   (MBAییامطا تیطیوؿة واض )هس تیطیهس

       1988 ػلَم ؾیاؾی ػلَم ؾیاؾی
     1989 ضٍاتط تیي ایولل

     1999 نیٌسُ پػٍّی نیٌسُ پػٍّی

 ظتاى اًگلیؿی
       1991 نهَظـ ظتاى اًگلیؿی

     1992 هتطموی ظتاى اًگلیؿی
     1993 یّوگاً یظتاى قٌاؾ

       1994 ظتاى ٍ ازتیات فاضؾی ظتاى ٍ ازتیات فاضؾی

  ✔  1995 نهَظـ ظتاى فاضؾی تِ غیط فاضؾی ظتاًاى نهَظـ ظتاى فاضؾی تِ غیط فاضؾی ظتاًاى

 تطتیت تسًی ٍ ػلَم ٍضظقی
     1996 ػلَم ظیؿتی ٍضظـ
     1997 ػلَم اًؿاًی ٍضظـ

     1998 تغصیِ ٍضظـ -فیعیَیَغی ٍضظقی
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  مزکش آموسش سبان فارسی: آموسضی و رفاهیهاي  ضهزيه -8

قسگاًی وِ فاضؽ ایتحصیل هطاوع نهَظقی غیطایطاًی تَزُ ٍ هلعم تِ گصضاًسى زٍضُ ّای هطوع نهَظـ ظتاى فاضؾی ّؿتٌس، تطای ّاط   نى زؾتِ اظ پصیطفتِ

 س:تاقٌ هیتِ قطح مسٍل ظیط زاًكگاُ ّیأت اهٌای ّای تحصیلی ٍ ضفاّی تط اؾاؼ هصَتِ  قْطیِیه اظ زٍضُ ّای نهَظقی هطوع هَظف تِ پطزاذت 
 

 

 

 

 دانطگاه در هز نیمسال تحصیلیمزکش آموسش سبان فارسی رفاهی آموسضی و : ضهزيه هاي 9جذول

 

 

 

 

 

 

 

 ضهزيه هاي رفاهی دانطگاه: -7

ِ  16)ّای ضفااّی  زاًكگاُ هَظف تِ پطزاذت قْطیِ زاًكجَیاى زض صَضت اؾتفازُ اظ ذسهات ضفاّی ٍ زاًكگاُ امثاضی ًیؿت ضفاّی ّای قْطیِ  ای( ّفتا

 .تاقٌس هی فَق تط اؾاؼ مسٍل

، تاِ اهاَض   تا هؼطفی هؼاًٍت اهاَض تایي ایولال    ًَیؿی لطؼی زاًكجَیاًی وِ توایل زاضًس اظ ذسهات ضفاّی زاًكگاُ اؾتفازُ ًوایٌس پؽ اظ ًام :3   یتثصطُ

 ًوایٌس. زاًكجَیی ؾطپطؾتی زاًكجَیاى غیطایطاًی زاًكگاُ هطامؼِ ًوَزُ ٍ ًؿثت تِ اذص ّط یه اظ ذسهات ضفاّی السام هی

 قَز.   ّای هطتَطِ تِ زاًكجَ اػالم هی ٍاحس اظ ؾَی ّای ّط یه اظ ذسهات ضفاّی حؿاب تطای ٍاضیع قْطیِ قواضُ :4 ی تثصطُ

 ذَاتگاُ تِ زاًكجَیاى زض صَضت زاقتي ظطفیت اهىاًپصیط اؾت. ی اضائِ :5ی تثصطُ

ی تا اؾتفازُ اظ واضت تغصیِ هی ّوِ :6 ی تثصطُ كجَیاى غیطایطًا ٌس اظ  ی زًا كگاُ تْطُتًَا  هٌس قًَس. اهىاًات ؾلف ؾطٍیؽ زًا

 

 

 )به يورو( آساد جذول ضهزيه فارسی آموسان

 جمغ غذا آموسضی خوابگاه طول دوره

 518 39 288 299  1384قْطیِ هصَب  ای ّفتِ 13

 259 29 169 89 ـ ّفتِ ای 4

 469 39 289 159 ـ ّفتِ ای 8

 622 36 346 249 % 29افعایف  ای ّفتِ 12

 759 49 459 269 ـ ّفتِ ای 16


