
 

 چکیده آیین نامه محاسبه شهریه دانشجویی
 
 

هریه هر نیمسال دانشجو شامل دو بخش شهریه ثابت و شهریه متغیر است که در جدول شهریه هر ششهریه :  .1

از تاریخ رسمی شروع نیمسال به عنوان ثابت نیمسال بر اساس مصوبات توسط پردیس اعالم می گردد. شهریه 

نیمسال تابستان شهریه ثابت تعلق نمی گیرد. کلیه نیمسال ها )حتی بدهی دانشجو محسوب می گردد. به 

د. شهریه متغیر بر اساس دروس انتخابی محاسبه می گردد نبه جز تابستان مشمول شهریه ثابت می گرد مرخصی(

 و حذف نیمسال یا درس پس از موعد ترمیم و ثبت نام با تاخیر مشمول پرداخت شهریه متغیر است.

ی پردیس واریز شهریه علی الحساب به منزله ثبت نام متقاضی تلقی می شود.چنانچه در این حسب مقررات مال .2

پس از اخذ شماره . چنانچه متقاضی شهریه علی الحساب عودت نمی شود ،مرحله  متقاضی اقدام به انصراف نماید

ل یمسال مذکور و نیمسارداخت شهریه کامل ناقدام به انصراف نماید در هنگام تسویه حساب ملزم به پ دانشجویی

 انصراف می باشد. بعد بعنوان جریمه

طیف متوعی از تخفیفها به دانشجویان اعطاء می گردد. با هدف  حمایت از تحصیل دانشجویان، تخفیفها :  .3

است که  هیأت علمی انفرزنداز کنکور سراسری و  امل تخفیف ممتازی، کیشوندی، ورودیعمده ش یتخفیفها

یین نامه مربوطه ذکر شده است. جهت تشویق دانشجویان ممتاز، صرفاً تخفیف ممتازی جزئیات نحوه اعطاء در آ

 عالوه بر سایر تخفیفات تعلق گرفته اعطاء می شود.

بورس تحصیلی : جهت حمایت از تحصیل دانشجویان مستعد، پردیس به شرح آیین نامه مربوطه طیف وسیعی از  .4

ی به دانشجویان واجد شرایط اعطاء شهریه( را در مقاطع مختلف تحصیلبورسها )معافیت کلی یا جزیی از پرداخت 

 می نماید.

جرایم : از آنجا که بیشتر دانشجویان پردیس با اقدام به موقع به پیشبرد اهداف پردیس کمک می نمایند و جهت  .5

تعهدات خود  باط مالی و آموزشی، برای دانشجویی که بهب دیدن آنها و با هدف برقراری انضجلوگیری از آسی

پایبند نیستند جرایمی به شرح آیین نامه مربوطه در نظرگرفته شده است. بدیهی است دانشجویانی که تأخیر در 

 انجام تعهدات نداشته باشند، مشمول جریمه نمی شوند.

و  یانصراف از تحصیل به هر دلیل، الزم است عالوه بر پرداخت مانده بده ر صورت انتقال به دانشگاه دیگر یاد .6

)بدون اعمال تخفیف( بعنوان جریمه انصراف پرداخت شود.  شهریه نیمسال جاری، شهریه ثابت نیمسال بعد

اقدام به انصراف  ،تقویم آموزشی( طبق ) پرداخت شهریه علی الحساب چنانچه دانشجو قبل از تاریخ اعالم شده

 .می باشدشهریه ثابت  یک تنها ملزم به پرداختکند 

عالوه بر پرداخت کلیه بدهیها، شهریه ثابت نیمسال  می بایستدانشجو  ،جهت دریافت معرفی نامه خروج از کشور .7

بعد را نیز پرداخت نماید. بدیهی است شهریه ثابت نیمسال بعد که توسط دانشجو پرداخت می گردد بعنوان 

 بستانکاری وی تلقی خواهد گردید.

 

ن در آیین نامه مربوطه به تفصیل جزئیات نحوه محاسبه شهریه، تخفیفها، جرایم و سایر امور شهریه ای دانشجویا

 بیان شده است و این چکیده صرفاً جهت آشنایی دانشجویان گرامی تهیه گردیده است.


