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  حسابهاي دانشگاه  درآمد تعاريف عناوين و

 تعريف  درآمدعنوان  رديف

 درآمد هاي آموزشي: 

 دکتريدرآمد شهريه دانشجويان   1

 درآمد دوره هاي روزانه 1/1

  دانشجويان روزانه در صورتيکه طي ترم هاي مجاز موفق

دانشگاه با گرفتن  خود نباشند،به اتمام دوره تحصيلي 

 .شهريه اجازه ادامه تحصيل به دانشجو مي دهد

   شبانه هاي دوره درآمد 2/1

   درآمد دوره هاي مجازي 3/1

   درآمد دوره هاي دانشجويان خارجي 4/1

 دانشجويي شاهد و ايثارگردرآمد شهريه  5/1
 بابت شهريه  بنياد شهيد و امور ايثارگراناز  يدريافت

 دانشجو

   درآمد دانشجويان ميهمان 6/1

 دانشجو بابت شهريه يدريافت   درآمد وام دانشجويي 7/1

  درآمد شهريه دانشجويان کارشناسي ارشد 2

  درآمد شهريه دانشجويان کارشناسي 3

 آزموندرآمد برگزاري   4

1/4   

 زبان عمومي و ...

2/4  
  دريافتي اجاره محل برگزاري آزمونهاي بانکها، قلم چي

 و...

 درآمد کارتهاي بين المللي 5
  فروش کارتهاي بين المللي به دانشجويان و دريافت بابت

 اساتيد

6 
کنگره ٬درآمد برگزاري سمينار و کنفرانس واجالس

 و همايش
 کنفرانس و... ٬دريافت بابت برگزاري سمينار 

 ...و جشنواره و بزرگداشت برگزاري بابت دريافت  درآمد برگزاري جشنواره و بزرگداشت 7

 دريافت بابت انجام آزمايشات و تحقيقات علمي  تحقيقات علميدرآمد آزمايشگاه و کارگاه  8

 آموزشي  درآمدهاي ساير 9
 درآمد استفاده  ٬دانشجويان  دريافتي بابت ارسال مدارک

 از سايت توسط دانشجويان
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 :درآمد هاي پژوهشي 

 طرحهاي کاربرديدريافت بابت قرارداد   کاربردي طرحهاي درآمد 10

 ونشريات مجالت درآمد 11
  چاپ مقاله در مجلهه   ٬دريافت بابت حق اشتراک مجالت

 داخلي و خارجي و مجالت دانشگاه

علمي و پژوهشي دستاوردهاي درآمد 12  
    دريافت بابت برگزاري نمايشگاه دسهتاوردهاي علمهي و

 پژوهشي

   درآمد حق داوري 13

   پژوهشي هاي درآمد ساير 14

 :درآمدهاي دانشجويي 

 دانشجويي درآمد جريمه خدمات 15
   ديرکهرد تلليهه خوابگهاه    ٬مانند جريمه ديرکرد کتها

 دانشجويي

 درآمد صدور کارت دانشجويي 16
 کارت صدور ٬ريافت بابت دانشجويان جديدالورودد

 المثني

 درآمد مدارک تحصيلي دانشجويي 17
  ريزنمهرات   ٬دانشنامهگواهي نامه موقت،  دريافت بابت

 پستهزينه  ٬کارنامه ٬

 دريافت بابت اجاره خوابگاه دانشجويي  اسکان دانشجوييدرآمد  18

 دريافت بابت ريزنمرات   درآمد حق الترجمه 19

   درآمد عضويت کتابلانه 20

 درآمد ميزباني برگزاري مسابقات ورزشي  21
    درصورتيکه دانشگاه ميزبان برگهزاري مسهابقات ورزش

 باشد

   ساير درآمدهاي دانشجويي 22

  جاري:ساير درآمدهاي 

 درآمد دوره هاي آموزشي  23

 درآمد دوره هاي آموزشي آزاد 1/23

  دوره هاي آموزش تلصصي و عمومي که به صورت دوره

 ٬موسيقي  ٬اي برگزار مي شود از جمله دوره هاي زبان

 ورزش

 دوره هايي که توسط دانشگاه برگزار مي شود  درآمد دوره هاي آموزشي داخلي  2/23
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 درآمد اجاره  24

 درآمد اجاره فضاهاي آموزشي 1/24

 اجهاره  ٬اجهاره تها ر  ٬اجاره آمفهي تاهاتر  ٬اجاره کالس

اجهاره فضها جههت    ٬اجاره واحدهاي کاربردي٬باشگاه

برگزاري آزمون ساير سازمانهاي بيروني)آزمونهاي قلم 

 چي و بانکها(

 درآمد اجاره فضاهاي اداري 2/24

 اجهاره فضها جههت   ٬اجاره فضاهاي اداري به شرکت ها 

اجهاره   ٬اجاره پارکينگ٬امور چاپ و تکثير ٬امور تايپ

 مهمانسراي دانشگاه

 درآمد اجاره مکانهاي ورزشي 3/24

  اجههاره ٬اجههاره زمههين چمههن٬اجههاره سههالن ورزشههي

اجهاره سهونا و   ٬اجهاره زمهين اجهاره تنهيس    ٬اسهتلر 

 بدنسازي

   درآمد اجاره کتابفروشي 4/24

   درآمد اجاره زيراکس 5/24

 درآمد سلف سرويس  اجاره بوفهدرآمد  6/24

   درآمد اجاره صنوف 7/24

   درآمد اجاره سوله 8/24

   درآمد اجاره گللانه 9/24

   درآمد اجاره زمين کشاورزي 10/24

   درآمد اجاره پيست اسبدواني 11/24

 ساير درآمد هاي اجاره  12/24

 اجاره لبهاس فهار    ٬اجاره محل ضبط فيلم يا موسيقي

اجهاره بيلبهورد   ٬منازل شغلي کهوي  اجاره٬التحصيلي

 تبليغاتي، پارکينگ

 درآمد حاصل از فروش  25

   درآمد حاصل از فروش کتب 1/25

 فروش مزايده و مناقصه از درآمد حاصل 2/25
 کليه ٬نشريات و مجله٬کتب يا کاغذ باطله٬فروش اموال

 اجناس مصرفي بالاستفاده

    فروش ژتون از درآمد حاصل 3/25

 فروش مواد خام  فروش مواد نوع اول از حاصل درآمد 4/25

 درآمد حاصل از فروش درخت   ي حاصل از فروشساير درآمدها 5/25
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 سازمانها و شرکتها ٬درآمد مراکز 26

      سهازمانها و  ٬دريافت بابت ارائهه خهدمات بهه مراکهز

 شرکتها

  

 اجاره اسکان کارکنان   درآمد خدمات رفاهي 27

  سود سپرده  درآمدهاي مالي و بانکي 28

 جاريساير درآمدهاي  29

      جريمه تلفن، درآمد صهدور کهارت جديهد و المثنهي

کارکنههان، برگشههت سههود بلشههودگي بيمههه آتههش  

سوزي،درآمد حاصله از اعالم اوقات شرعي بهه مهردم   

 خارج از کشور

 


