
 ييدانشجو هينامه محاسبه شهر نيیآچکیده 

 

 مسال برينهر  هیاست که در جدول شهر ريمتغ هیثابت و شهر هیدانشجو شامل دو بخش شهر مساليهر ن هیشهرشهریه:  -1

دانشجو محسوب  يمسال به عنوان بدهيشروع ن يخ رسمیه ثابت از تاریشهر. گرددياعالم م سیتوسط پرد اساس مصوبات

)حتي مرخصي( به جز تابستان مشمول شهریه ها کليه نيمسال رد.يگيت تعلق نمبه ثایمسال تابستان شهريگردد. به نيم

پس از موعد ترميم و گردد و حذف نيمسال یا درس مي گردند. شهریه متغير بر اساس دروس انتخابي محاسبهمي ثابت

 خير مشمول پرداخت شهریه متغير است.ثبت نام با تأ

و اقدام به انصراف نماید چنانچه در این مرحله دانشج .باشدمي الحساب به منزله ثبت نامه قطعي دانشجو واریز شهریه علي -2

چنانچه دانشجو پس از تخصيص شماره دانشجویي اقدام به انصراف نماید در هنگام  .شودنمي شهریه علي الحساب عودت

 .باشدمي بعد بعنوان جریمه انصرافملزم به پرداخت شهریه نيمسال مذکور و نيمسال  تسویه حساب

های گردد. تخفيفمي ءبه دانشجویان اعطاها ها: با هدف حمایت از تحصيل دانشجویان، طيف متنوعي از تخفيفتخفيف -3

ات يجانبازان و ایثارگران است که جزئ ت علمي وورود از کنکور سراسری، فرزند هيأ عمده شامل تخفيف ممتازی، کيشوندی،

تخفيف ممتازی عالوه بر سایر  صرفاً ،جهت تشویق دانشجویان ممتازیين نامه مربوطه ذکر شده است. در آ ءنحوه اعطا

 شود.مي تخفيفات تعلق گرفته اعطا

ها بورس تحصيلي: جهت حمایت از تحصيل دانشجویان مستعد، پردیس به شرح آیين نامه مربوطه طيف وسيعي از بورس -4

 نماید.مي ءا در مقاطع مختلف تحصيلي به دانشجویان واجد شرایط اعطا)معافيت کلي یا جزیي از پرداخت شهریه( ر

نمایند و جهت جلوگيری قع به پيشبرد اهداف پردیس کمک ميم: از آنجا که بيشتر دانشجویان پردیس با اقدام به موجرای -5

مي خود پایبند نيستند جرایو با هدف برقراری انضباط مالي و آموزشي، برای دانشجویاني که به تعهدات ها از آسيب دیدن آن

 ،خير در انجام تعهدات نداشته باشنداست. بدیهي است دانشجویاني که تأ در نظر گرفته شدهمربوطه به شرح آیين نامه 

 شوند.نمي مشمول جریمه

 صراف از تحصيل به هر دليل، پرداخت شهریه ثابت نيمسال بعد الزامي است.ندر صورت انتقال به دانشگاه دیگر یا ا -6

ز يمسال بعد را نيه ثابت نیها، شهريه بدهيعالوه بر پرداخت کل يستینامه خروج از کشور دانشجو با يافت معرفیجهت در -7

 يتلق یو یبه عنوان بستانکارگردد يکه توسط دانشجو پرداخت ممسال بعد يه ثابت نیاست شهر يهید. بدیپرداخت نما

 .دیگردخواهد 

 و استيل بيان شده جویان در آیين نامه مربوطه به تفصا، جرایم و سایر امور شهریه ای دانشهيات نحوه محاسبه شهریه، تخفيفجزئ

  جهت آشنایي دانشجویان گرامي تهيه گردیده است. این چکيده صرفاً


