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 باسمه تعالی

 ضوابط پرداخت شهریه و تشویقی اعضای دوره فقه و اصول مدرسه شهیدین)ره(

 1399-00در سال تحصیلی 

 لغ شهریهاالف( مب
 می باشد. طبق جدول ذیلبر اساس پایه تحصیلی و تأهل، مبلغ شهریه اعضای دوره فقه و اصول مدرسه شهیدین)ره( 

 ریال به مبلغ شهریه اضافه می گردد. 00.0005* به ازای هر فرزند مبلغ 

 

 ب( کسورات
 خواهد شد. کاسته طبق جدول زیر کل مبلغ شهریه شرایط زیر ازدر 

 کسر از شهریه عنوان

 درصد 20 12غیبت غیرموجه در امتحان یا کسب نمره کمتر از  اولین

 درصد 50 12ین غیبت غیرموجه در امتحان یا کسب نمره کمتر از دوم

 درصد 5 کالسهر غیبت غیرموجه در 

 درصد 3 مباحثههر غیبت غیرموجه در 

  درصد 2 مباحثه دقیقه در کالس یا 10هر تأخیر کمتر از 

 هر ساعت کمبود ساعت کاری

 ساعت( 7)در ایام کرونا روزانه 
 درصد 3

 درصد 5 هر جلسه عدم ارائه تکلیف درس راهنما

 درصد 10هر هفته  عدم ارائه تقریر هر درس خارج فقه و اصول

 
 ج( تشویقی ها

 

 تشویقی عنوان

 ریال 1.000.000 از موارد کسر شهریه هر چند موجه کتحقق هیچ یعدم 

 ارائه جزوه درسی هر درس
 درصد شهریه 5در هر هفته  به زبان فارسی

 درصد شهریه10در هر هفته  به زبان عربی قابل قبول

 درصد شهریه 5در هر هفته  به زبان عربی قابل قبولفقه و اصول درس خارج هر ارئه تقریر 

 سال
 وضعیت تحصیلی

 مبلغ شهریه )ریال(

 2خارج  1خارج  دهم نهم هشتم هفتم

99 _ 00 
 2.200.000 2.100.000 1.700.000 1.600.000 1.500.000 1.500.000 مجرد

 2.700.000 2.500.000 2.100.000 1.900.000 1.800.000 1.700.000 متأهل
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 ارائه کامل تکالیف تابستان
 به صورت حضوری

 شهریه درصد 200
 به صورت غیرحضوری

 درصد شهریه 100
 درصد شهریه 100تا  پژوهشی هر نیمسال -ممتازین آموزشی 

 مقاله

 درصد شهریه 100 )اصالح شده( در مهلت مقرر ارائه مقاله نهایی

 چاپ مقاله*
 ریال 2.000.000 1سطح و خارج

 ریال 2.500.000 2خارج

 درصد تشویقی مقاله 20 ارائه مقاله به زبان عربی قابل قبول

 
 مجالت دیگر   ترویجی و-پژوهشی، مجالت علمی-علمی نگاه مدرسه، مجالت تخصصی، مجالتمجلهچاپ مقاله در یکی از این مجالت:  *

 دوره فقه و اصول. مورد تأیید شورای اجرایی

 
 د( هدایا

 

 (ریال) مبلغ هدیه عنوان

 2.000.000 هدیه تلبس

 3.000.000 هدیه ازدواج

 2.000.000 هدیه تولد فرزند

 تبلیغ

 1.500.000 ماه مبارک رمضان

 1.000.000 دهه اول محرم

 1.000.000 دهه آخر صفر

 پایان نامه

 4.000.000 (20تا  18با امتیاز عالی)نمره  4سطح 

 3.500.000 (18تا  16با امتیاز بسیار خوب)نمره  4سطح 

 2.500.000 (20تا  18با امتیاز عالی)نمره  3سطح 

 2.000.000 (18تا  16با امتیاز بسیار خوب)نمره  3سطح 

 


