
 

 

 
 

و دانشجویان  پذیرفته شده بصورت آزاد )بدون آزمون( بخشنامه ارایه بعضی تسهیالت مالی به اتباع خارجی

 های خارجانتقالی از دانشگاه
  

 : كارشناسی .1

باشد،  امدا در شدرايی  يدر شهريه عادی دانشجويان دانشگاه مي برابر يك و نيم در مقطع كارشناسي شهريه اتباع خارجي 

 گيرد.تخفيفاتي به ايشان تعلق مي

 شهريه عدادی را بايد،برابر  25/1برخوردار باش،   14باالی  ديپلم )سه ساله(  در صورتي كه متقاضي ا  مع،ل كتبي .1.1

 پرداخت كن،.

برابدر شدهريه عدادی  25/1در صورتي كه ا  يك خانواده دو نفر در دانشگاه مشدوول بده تيلديا باشدن،  نفدر دو   .1.2

 نماي،.مي شهريه پرداخت 

تخفيد  تدا  مداني اسدت كده نمممدان مشدوول تيلديا باشدن، وبده ميدص لدارف التيلديلي نفدر اول يدا ايد    تبصره :

 انلراف شهريه دانشجو به حالت عادی برمي گردد.

شهريه  نفر سو  و نفرات بع،ی در دانشگاه مشوول به تيليا باشن، يا بيشتر  در صورتي كه ا  يك خانواده سه نفر .1.3

 .دانشجويان را پرداخت خوانن، كرد عادی

  :كارشناسی ارشد  .2

باشد،  امدا در شدرايی برابر شهريه عادی دانشجويان دانشگاه مي يك و نيم شهريه اتباع خارجي ارش، در مقطع كارشناسي

  ير تخفيفاتي به ايشان تعلق مي گيرد.

خوان،ه ان،( شاغا بده تيلديا ا  يريدق پد ير  .شهريه اتباع خارجي )پنانن،گان مقيم كه كارشناسي را در ايران  .2.1

  باش،.مي برابر عادی  25/1  آ اد

  باشد،تيليا كرده  مفي، عادی در دانشگاه شهريه اگر دانشجوی خارجي در مقطع كارشناسي به صورت دو برابر .2.2

 خوان، كرد. شهريه پرداخت برابر 25/1در مقطع ارش، به صورت 

 كنن،.ميپرداخت  برابر 25/1شون، شهريه ممتا ي  پ ير  مينامه دانشجويان خارجي كه ا  آيي  .2.3

 :دكتری .3

 باش،.مي شهريه عادی  برابرشهريه اتباع خارجي شاغا به تيليا در مقطع دكتری  .3.1

 برحسب رشته به شرح  ير مي باش،:  خارج به داخا در مقطع دكتریا  شهريه اتباع ايراني متقاضي انتقال  .3.2

 برابر دانشجويان عادی است. اسالمي در رشته لقه و مباني حقوق .3.2.1

 در رشته حقوق خلوصي و علو  اقتلادی يك و نيم برابر دانشجويان عادی است. .3.2.2



كليه داويلبي  عراقي و الوانستاني در تما  مقايع تيليلي شهريه برابر بدا دانشدجويان ايراندي پرداخدت خوانند، كدرد  بده   .4

 دكتری كه 15 كارشناسي ارش، كه مع،ل كارشناسي آنان  ير 14استثناء دانشجوياني كارشناسي كه مع،ل ديپلم آنان  ير

 ه ماده لوق پرداخت نماين،. باش، مطابق س 16مع،ل كارشناسي ارش، آنان  ير 

در  95-96سدال تيلديلي  اول  نيمسدالا  رسدي، و  قائم مقدا  ريديد دانشدگاهبه تلويب  25/03/1395در تاريخ اي  بخشنامه 

 باش،.ج،ي، پ ير  ش،ه قابا اجراء ميدانشجويان مورد دانشجويان لعلي و 


