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( دستور چهارم یازدهمین نشست هیات امنا مورخ 1مندرج در جدول فوق مطابق پیوست شماره ) ثابت و متغیر آموزشی شهریه. 1

 محاسبه شده است . 11/11/1931

 محاسبه شده 11/11/1931( دستور چهارم یازدهمین نشست هیات امنا مورخ 1. هزینه خدمات آموزشی مطابق بند )ز( پیوست شماره )2

 است .

مطابق دستور هجدهم یازدهمین نشست هیات امنا  نوبت دوم. هزینه خدمات ورزشی، فرهنگی، فوق برنامه و مشاوره ای دانشجویان 9

 محاسبه شده است. 11/11/1931مورخ 

 

400,000250,0001,407,950اول

0250,0001,407,950دوم

0250,0001,407,950اول

0250,0001,407,950دوم

0250,0001,407,950اول

0250,0001,407,950دوم

0250,0001,407,950اول

0250,0001,407,950دوم

563,679

620,047

682,052

321,540750,257

620,047

682,052

139,333203,641257,231321,540750,257

علوم انسانیکارشناسی

هزینه خدمات 

ورزشی، فرهنگی، 

فوق برنامه و 

مشاوره ای )ریال(

1395

1396

1397

1398

104,683

139,333

شهریه ثابت )ریال(نیمسالسالگروهمقطع

شهریه متغیر هر واحد بر اساس نوع درس )ریال(

عمومی

305,997

305,997

336,597

336,597

370,257

370,257

407,283

407,283

152,998193,261241,577

115,151168,298212,587265,735

126,666185,128233,846292,309

115,151168,298212,587265,735

126,666185,128233,846292,309

203,641257,231

هزینه 

خدمات 

آموزشی 

عملی پر هزینه)ریال( پروژهعملی کم هزینهاصلی و تخصصیپایه

104,683152,998193,261241,577563,679

جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم مقطع کارشناسی ورودی سال 1395 
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 ی دانشگاه قم( دستور چهارم یازدهمین نشست هیات امنا1مندرج در جدول فوق مطابق پیوست شماره ) ثابت و متغیر آموزشی . شهریه1

 محاسبه شده است. 12/10/1931و دستور هفتم نوزدهمین نشست هیات امنای دانشگاه قم مورخ  11/11/1931مورخ 

محاسبه شده  11/11/1931ین نشست هیات امنا مورخ ( دستور چهارم یازدهم1. هزینه خدمات آموزشی مطابق بند )ز( پیوست شماره )2

 است .

مطابق دستور هجدهم یازدهمین نشست هیات امنا  نوبت دوم. هزینه خدمات ورزشی، فرهنگی، فوق برنامه و مشاوره ای دانشجویان 9

 محاسبه شده است. 11/11/1931مورخ 

 

443,000250,0001,781,057اول

0250,0001,781,057دوم

0250,0001,781,057اول

0250,0001,781,057دوم

0250,0001,781,057اول

0250,0001,781,057دوم

0250,0001,781,057اول

0250,0001,781,057168,593246,406311,249389,063492,812907,811دوم

پروژهعملی پر هزینه

علوم انسانیکارشناسی

126,666185,128233,846292,309370,257682,052

370,257

1397
407,283

407,283

1398
448,011

448,011

1399
168,593246,406311,249389,063492,812907,811

153,266224,005282,954353,694825,283

139,333203,641257,231321,540750,257

139,333203,641257,231321,540750,257

682,052 126,666185,128

جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم مقطع کارشناسی ورودی سال 1396 

نیمسالسال  گروهمقطع

هزینه 

خدمات 

آموزشی 

)ریال(

هزینه خدمات 

ورزشی، فرهنگی، 

فوق برنامه و 

مشاوره ای )ریال(

شهریه ثابت )ریال(

شهریه متغیر هر واحد بر اساس نوع درس )ریال(

عمومی

233,846292,309

153,266224,005282,954353,694825,283

1396

عملی کم هزینهاصلی و تخصصیپایه 
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 ی دانشگاه قم( دستور چهارم یازدهمین نشست هیات امنا1مندرج در جدول فوق مطابق پیوست شماره ) ثابت و متغیر آموزشی . شهریه1

 محاسبه شده است. 12/10/1931و دستور هفتم نوزدهمین نشست هیات امنای دانشگاه قم مورخ  11/11/1931مورخ 

محاسبه شده  11/11/1931ین نشست هیات امنا مورخ ( دستور چهارم یازدهم1. هزینه خدمات آموزشی مطابق بند )ز( پیوست شماره )2

 است .

مطابق دستور هجدهم یازدهمین نشست هیات امنا  نوبت دوم. هزینه خدمات ورزشی، فرهنگی، فوق برنامه و مشاوره ای دانشجویان 9

 محاسبه شده است. 11/11/1931مورخ 

488,000250,0002,048,216اول

0250,0002,048,216دوم

0250,0002,048,216اول

0250,0002,048,216دوم

0250,0002,048,216اول

0250,0002,048,216دوم

0250,0002,048,216اول

0250,0002,048,216دوم

998,592

185,452271,047342,374427,969542,093998,592

825,283

1399
168,593246,406311,249389,063492,812907,811

168,593246,406311,249389,063492,812907,811

علوم انسانیکارشناسی

1397
407,283

407,283

1398
448,011

153,266224,005282,954353,694448,011

1400
185,452271,047342,374427,969542,093

جدول شهریه دانشجویان نوبت دوم مقطع کارشناسی ورودی سال 1397 

نیمسالسال  گروهمقطع

هزینه 

خدمات 

آموزشی 

)ریال(

هزینه خدمات 

ورزشی، فرهنگی، 

فوق برنامه و 

مشاوره ای )ریال(

شهریه ثابت )ریال(

شهریه متغیر هر واحد بر اساس نوع درس )ریال(

عملی پر هزینه پروژهعملی کم هزینهعمومی

139,333203,641257,231321,540750,257

اصلی و تخصصیپایه 

139,333203,641257,231321,540750,257

153,266224,005282,954353,694825,283


