چکیده آيین نامه محاسبه شهريه دانشجويي
 -1شهریه :شهریه هر نيمسال دانشجو شامل دو بخش شهریه ثابت و شهریه متغير است که در جدول شهریه هر نيمسال بر
اساس مصوبات توسط پردیس اعالم ميگردد .شهریه ثابت از تاریخ رسمي شروع نيمسال به عنوان بدهي دانشجو محسوب
ميگردد .به نيمسال تابستان شهریه ثابت تعلق نميگيرد .کليه نيمسالها (حتي مرخصي) به جز تابستان مشمول شهریه
ثابت ميگردند .شهریه متغير بر اساس دروس انتخابي محاسبه ميگردد و حذف نيمسال یا درس پس از موعد ترميم و
ثبت نام با تأخير مشمول پرداخت شهریه متغير است.
 -2واریز شهریه علي الحساب به منزله ثبت نامه قطعي دانشجو ميباشد .چنانچه در این مرحله دانشجو اقدام به انصراف نماید
شهریه علي الحساب عودت نميشود .چنانچه دانشجو پس از تخصيص شماره دانشجویي اقدام به انصراف نماید در هنگام
تسویه حساب ملزم به پرداخت شهریه نيمسال مذکور و نيمسال بعد بعنوان جریمه انصراف ميباشد.
 -3تخفيف ها :با هدف حمایت از تحصيل دانشجویان ،طيف متنوعي از تخفيفها به دانشجویان اعطاء ميگردد .تخفيفهای
عمده شامل تخفيف ممتازی ،کيشوندی ،ورود از کنکور سراسری ،فرزند هيأت علمي و جانبازان و ایثارگران است که جزئيات
نحوه اعطاء در آیين نامه مربوطه ذکر شده است .جهت تشویق دانشجویان ممتاز ،صرفاً تخفيف ممتازی عالوه بر سایر
تخفيفات تعلق گرفته اعطا ميشود.
 -4بورس تحصيلي :جهت حمایت از تحصيل دانشجویان مستعد ،پردیس به شرح آیين نامه مربوطه طيف وسيعي از بورسها
(معافيت کلي یا جزیي از پرداخت شهریه) را در مقاطع مختلف تحصيلي به دانشجویان واجد شرایط اعطاء مينماید.
 -5جرایم :از آنجا که بيشتر دانشجویان پردیس با اقدام به موقع به پيشبرد اهداف پردیس کمک مينمایند و جهت جلوگيری
از آسيب دیدن آنها و با هدف برقراری انضباط مالي و آموزشي ،برای دانشجویاني که به تعهدات خود پایبند نيستند جرایمي
به شرح آیين نامه مربوطه در نظر گرفته شده است .بدیهي است دانشجویاني که تأخير در انجام تعهدات نداشته باشند،
مشمول جریمه نميشوند.
 -6در صورت انتقال به دانشگاه دیگر یا انصراف از تحصيل به هر دليل ،پرداخت شهریه ثابت نيمسال بعد الزامي است.
 -7جهت دریافت معرفي نامه خروج از کشور دانشجو بایستي عالوه بر پرداخت کليه بدهيها ،شهریه ثابت نيمسال بعد را نيز
پرداخت نماید .بدیهي است شهریه ثابت نيمسال بعد که توسط دانشجو پرداخت ميگردد به عنوان بستانکاری وی تلقي
خواهد گردید.
جزئيات نحوه محاسبه شهریه ،تخفيفها ،جرایم و سایر امور شهریه ای دانشجویان در آیين نامه مربوطه به تفصيل بيان شده است و
این چکيده صرفاً جهت آشنایي دانشجویان گرامي تهيه گردیده است.

