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 آئين نامه پرداخت شهريه توسط دانشجويان
 

 دانشجوياني. ميگردد مطالبه ترم شروع از قبل نقدي صورت به شهريه- 1
 نميباشند مرحله يك در و كامل صورت به شهريه كل پرداخت به قادر كه

 در مينمايد اعالن  موسسه که ای نامه آئين طبق را شهريه از بخشی ميتوانند
 .نمايند پرداخت تحصيلی نيمسال همان

 پيش تحصيلي سال در شهريه ميزان از اطالع جهت گرامي داوطلبان     
 که را امنا هيات مصوب شهريه ميزان ميتوانند موسسه سايت طريق از رو

 فرمايند مشاهده باشد می علوم وزارت اختيارات از منبعث

دانشجويان متقاضي استفاده از تسهيالت صندق رفاه دانشجويان برابر با - 2
ايين نامه هاي مربوطه در سه ترم از سنوات مجاز تحصيلي خود امكان 

استفاده از اين تسهيالت را خواهند داشت. پرداخت تسهيالت جهت جبران 
 درصد صورت ميگيرد 4بخشي از شهريه تحصيلي دانشجويان با كارمزد 

كه اين امر مستلزم تخصيص اعتبار الزم از سوي صندوق رفاه دانشجويان 
 ميباشد.

بر اساس مصوبات شوراي تحصيالت تكميلي موسسه دانشجوياني كه در  - 3
 از تخفيف شهريه شرائط داننشجوی ممتاز شوند بين ورودي هاي خود حائز 

در پرداخت بخشي از شهريه ثابت بر اساس آيين نامه مصوب برخوردار 
خواهند بود. متن آيين نامه تخفيف شهريه از طريق سايت و همچنين پرتال 

آموزشي موسسه قابل دستيابي ميباشد. 

بر اساس بخشنامه هاي صادره شهريه ثابت دانشجويان تا پايان تحصيل  - 4
در سنوات مجاز برابر با شهريه ثابت در زمان ورود به تحصيل ميباشد و 

 الي 10شهريه متغير دانشجويان در هر سال تحصيلي داراي افزايشی معادل 
 درصد خواهد بود. الزم به ذكر است شهريه متغير دروس جبراني، 20

 اختياري و الزامي با يك تعرفه محاسبه و اعالم ميگردد.

بر اساس آيين نامه " نحوه دريافت شهريه " صادر شده از سوي وزارت  - 5
 شهريه خود بايستیعلوم تحقيقات و فناوري دانشجوي منصرف از تحصيل 
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شهريه كامل يك نيمسال تحصيلي اعم از يعنی تا زمان درخواست انصراف 

  واحد درسي ) را به موسسه پرداخت نمايد.8ثابت و متغير ( تا سقف 

چنانچه دانشجوي منصرف از تحصيل پس از نامنويسي و قبل از شروع 
كالسها انصراف خود را به موسسه اعالم نمايد، شهريه پرداختي آن نيمسال، 

به عنوان هزينه انصراف محسوب ميشود. 

 شهريه پرداختی به هيچ وجه در هيچ مرحله قبل از  الزم به ذکر است که
شروع و يا بعد از شروع سال تحصيلی در صورت انصراف دانشجو مسترد 

 .نمی گردد

در خصوص دانشجوياني كه بر اثر برنامه تكميل ظرفيت جابجا ميشوند  - 6
چنانچه سازمان سنجش آموزش كشور اسامي حائزين شرايط را حداكثر تا 
يك ماه پس از شروع كالسها اعالم نمايد، موسسه شهريه متغير دانشجو را 

مسترد نموده و شهريه ثابت قابل استرداد نميباشد. در صورتي كه اعالم 
نتايج پس از يك ماه از تاريخ شروع كالسها اعالم گردد مبلغي به عنوان 

 شهريه قابل استرداد نميباشد.

در صورت استفاده از مرخصي تحصيلي، دانشجو موظف است شهريه  - 7
 ثابت آن نيمسال را پرداخت نمايد.

در صورتي كه حذف درس در زمان تعيين شده جهت حذف و اضافه و  - 8
يا قبل از آن صورت گيرد شهريه متغير درس حسب درخواست دانشجو 

بازگردانده و يا ذخيره ميشود. در صورت حذف درس پس از زمان حذف و 
اضافه و زمان تعيين شده جهت حذف اضطراري صورت گيرد شهريه متغير 

 درس قابل استرداد نميباشد.

در صورت موافقت با درخواست دانشجو مبني بر حذف ترم دانشجو  - 9
موظف ميباشد كل شهريه ثابت و شهريه متغير ترم مورد نظر را پرداخت 

 نمايد.

شهريه ثابت و متغير دانشجو در صورت اتمام سقف سنوات تحصيلي  - 10
 مجاز مطابق با تعرفه سال تحصيلي جاري محاسبه خواهد شد.
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در صورت درخواست دانشجو مبني بر معادل سازي سوابق تحصيلي،  - 11

به شرط موافقت مراجع ذيربط ، دانشجو مكلف است به ازاي هر يك واحد 
 درصد از شهريه ثابت آن نيمسال را به 5قابل قبول ( معادل سازي شده ) 

 عنوان شهريه متغير به موسسه پرداخت نمايد.

دانشجوياني كه برابر با مقررات اموزشي با حكم اخراج از ادامه  - 12
تحصيل محروم ميشوند ملزم به پرداخت شهريه تحصيلي خود تا زمان اعالم 

 اخراج ميباشند و هيچ گونه وجهي مازاد بر آن از دانشجو اخذ نميگردد.
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