بسمه تعالی
موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط
آئین نامه پرداخت شهریه توسط دانشجویان

 -1شهريه به صورت نقدي قبل از شروع ترم مطالبه ميگردد .دانشجوياني كه قاادر باه
پرداخت كل شهريه به صورت كامل و در يا

مرحلاه نميباشادد ميتوانداد بخشاي از

شهريه را طبق آئين نامه اي كاه موسساه اعان ميدماياد در هماا نيمساا تحصايلي
پرداخت نمايدد.
داوطلبا گرامي جهت اطنع از ميزا شهريه در سا تحصيلي پاي

رو از طرياق

سايت موسسه ميتواندد ميزا شاهريه مصاو هياات امداا را كاه مدبعا

از اختياارات

وزارت علوم مي باشد مشاهده فرمايدد
 -2دانشجويا متقاضي استفاده از تسهينت صددق رفاه دانشجويا برابر با اياين ناماه
هاي مربوطه در سه ترم از سدوات مجاز تحصيلي خود امكا استفاده از اين تسهينت
را خواهدااد داشاات .پرداخاات تسااهينت جهاات جباارا بخشااي از شااهريه تحصاايلي
دانشجويا با كارمزد  4درصد صورت ميگيرد كه اين امار مساتلزم تخصايع اعتباار
الزم از سوي صددوق رفاه دانشجويا ميباشد.
 - 3بر اساس مصوبات شوراي تحصينت تكميلي موسسه دانشاجوياني كاه در باين؟
ورودي هاي خود حائز رتبه هاي او تا ساوم شاوند از تخفياه شاهريه در پرداخات
بخشي از شهريه ثابت بر اساس آيين نامه مصو برخوردار خواهداد باود .ماتن آياين
نامه تخفيه شهريه از طريق سايت و همچدين پرتا آموزشي موسساه قابال دساتيابي
ميباشد.
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 - 4بر اساس بخشدامه هاي صادره شهريه ثابت دانشجويا تا پايا تحصيل در سدوات
مجاز برابر با شهريه ثابت در زما ورود به تحصيل ميباشد و شهريه متغير دانشاجويا
در هر سا تحصيلي داراي افزايشي معاد  11الي  21درصد خواهد بود .الزم به ذكر
است شهريه متغير دروس جبراني ،اختياري و الزامي باا يا

تعرفاه محاسابه و اعانم

ميگردد.
 - 5بر اساس آيين نامه " نحوه دريافت شهريه " صاادر شاده از ساوي وزارت علاوم
تحقيقااات و فداااوري دانشااجوي مدصااري از تحصاايل بايسااتي شااهريه خااود تااا زمااا
درخواست انصراي يعدي شهريه كامل ي

نيمسا تحصيلي اعم از ثابت و متغير ( تا

سقه  8واحد درسي ) را به موسسه پرداخت نمايد.
چدانچه دانشاجوي مدصاري از تحصايل پا

از نامدويساي و قبال از شاروع كنساها

انصراي خود را به موسسه اعنم نمايد ،شهريه پرداختي آ نيمسا  ،باه عداوا هزيداه
انصراي محسو ميشود.
الزم به ذكر است كه شهريه پرداختي به هيچ وجه در هيچ مرحله قبل از شاروع و ياا
بعد از شروع سا تحصيلي در صورت انصراي دانشجو مسترد نمي گردد.
 - 6در خصوص دانشجوياني كه بر اثر برنامه تكميل ظرفيت جابجاا ميشاوند چدانچاه
سازما سدج

آموزش كشور اسامي حائزين شرايط را حداكثر تا يا

مااه پا

از

شروع كنسها اعنم نمايد ،موسسه شهريه متغيار دانشاجو را مساترد نماوده و شاهريه
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ثابت قابل استرداد نميباشد .در صاورتي كاه اعانم نتااي پا

از يا

مااه از تااري

شروع كنسها اعنم گردد مبلغي به عدوا شهريه قابل استرداد نميباشد.
 - 7در صورت استفاده از مرخصي تحصيلي ،دانشجو موظه است شاهريه ثابات آ
نيمسا را پرداخت نمايد.
 - 8در صورتي كه حذي درس در زما تعيين شده جهت حذي و اضافه و يا قبل از
آ صورت گيارد شاهريه متغيار درس حساخ درخواسات دانشاجو بازگرداناده و ياا
ذخيره ميشود .در صورت حذي درس پ

از زماا حاذي و اضاافه و زماا تعياين

شده جهت حذي اضطراري صورت گيرد شهريه متغير درس قابل استرداد نميباشد.
 - 9در صورت موافقت با درخواست دانشجو مبدي بار حاذي تارم دانشاجو موظاه
ميباشد كل شهريه ثابت و شهريه متغير ترم مورد نظر را پرداخت نمايد.
 - 11شهريه ثابت و متغير دانشجو در صاورت اتماام ساقه سادوات تحصايلي مجااز
مطابق با تعرفه سا تحصيلي جاري محاسبه خواهد شد.
 - 11در صورت درخواست دانشجو مبدي بر معاد سازي سوابق تحصيلي ،باه شار
موافقت مراجع ذيربط  ،دانشجو مكله اسات باه ازاي هار يا

واحاد قابال قباو (

معاد سازي شده )  5درصد از شهريه ثابت آ نيمسا را به عداوا شاهريه متغيار باه
موسسه پرداخت نمايد.
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 - 12دانشجوياني كه برابر با مقررات اموزشي با حكم اخراج از ادامه تحصيل محروم
ميشوند ملزم به پرداخت شهريه تحصيلي خود تا زما اعانم اخاراج ميباشادد و هايچ
گونه وجهي مازاد بر آ از دانشجو اخذ نميگردد.

