
  بخشی از آئین نامه نحوه دریافت شهریه
  غیرانتفاعی –توسط دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی 

  شوراي عالی انقالب فرهنگی  23/07/1364غیرانتفاعی مصوب چهل و یکمین جلسه مورخ  –کلیات آئین نامه تاسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی  9اده ماز  12در اجراي بند              
  غیر انتفاعی  –موزش عالی غیر دولتی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آ یکپارچگی در سیاست گذاري و نظارت بر نحوه و میزان شهریه دریافتی از و بخشی و به منظور انسجام             
  و پاسخگویی به ذینفعان ، این آئین نامه به اجرا گذاشته میشود.             

  * دانشجوي مهمان 
  در طول دوره مهمانی موظف است نسبت به پرداخت شهریه ثابت به موسسه مبداء و شهریه متغیر به موسسه مقصد اقدام کند.دانشجوي مهمان 

  * دانشجوي انتقالی یا دانشجوي منصرف از تحصیل 
واحد  16کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته تا سقف  ،اعم از ثابت و متغیر (در مقاطع کاردانیاست شهریه کامل یک نیمسال تحصیلی  موظفدانشجوي انتقالی یا دانشجوي منصرف از تحصیل  

  واحد نظري) را به موسسه مبداء پرداخت کند. 8ارشد تا سقف  نظري و مقطع کارشناسی
ها انصراف خود را به موسسه اعالم نماید، شهریه پرداختی آن نیمسال به عنوان هزینه انصراف نویسی و قبل از شروع کالس  از نام دانشجوي منصرف از تحصیل پسچنانچه  * تبصره:

  محسوب میشود.
  در  تکمیل ظرفیت  غیر انتفاعی به غیر انتفاعی *  جابه جایی 

شوند  چنانچه سازمان سنجش آموزش کشور اسامی حائزین شرایط را حداکثر یک ماه بعد از شروع کالس ها اعالم نماید  ظرفیت جابه جا میدر مورد دانشجویانی که بر اثر برنامه تکمیل 
  پذیرفته نیست . دانشجومشمول جابه جایی را مسترد کند در غیر این صورت درخواست بازپرداخت از سوي  دا مکلف است شهریه متغیر دانشجويموسسه مب

  رخصی تحصیلیم* 
  در موعد مقرر قبل از شروع انتخاب واحد ، دانشجو موظف است شهریه ثابت آن نیمسال را پرداخت کند . در صورت استفاده از مرخصی تحصیلی ، 

  تبصره : بعد از شروع انتخاب واحد موظف به پرداخت شهریه ثابت و متغیر می باشد. 
  * شهریه دوره تابستانی

  درصد شهریه ثابت هر نیمسال تحصیلی به اضافه شهریه متغیر تعداد واحد هاي انتخابی دانشجو است . 50 شهریه دوره تابستانی
ذراند موظف به پرداخت شهریه چنانچه دوره تابستانی در موسسه مبداء دایر نباشد و دانشجو با کسب موافقت واحد مبداء تعدادي از واحد درسی خود را در موسسه دیگري بگ** تبصره :

  ثابت و متغیر به موسسه مقصد خواهد بود.
  * در صورت عدم ارائه دروس الزامی توسط موسسه مبداء

حال شهریه   وسسه دیگري بگذارند . در ایندر صورت عدم ارائه دروس الزامی توسط موسسه مبداء و اجبار دانشجو به گذراندن دروس در موسسه دیگر دانشجو میتواند دروس مذکور را در م
  و متغیر آن نیمسال به موسسه مقصد تعلق میگیرد.ثابت 

  واحد باشد 6* تعداد واحد هاي درسی باقیمانده در ترم آخر حداقل 
و شهریه نسبت به پرداخت شهریه ثابت کامل واحد باشد ، دانشجو موظف است  6چنانچه تعداد واحد هاي درسی باقیمانده دانشجو در ترم آخر ، اعم از پایان نامه ، کارآموزي یا پروژه حداقل 

  متغیر دروس آن ترم اقدام کند.
  دریافت شهریه پایان نامه و پروژه در طول دوره تحصیل دانشجو تنها براي یک بار مجاز است .:1** تبصره
  دانشجو در نیمسال هاي اضافی موظف به پرداخت نصف شهریه ثابت است.ذیربط بیش ازسنوات مجاز ادامه یابد، در صورتی که  مدت تحصیل دانشجو با کسب مجوز از مراجع:2**تبصره

  .خواهد بودبه اضافه شهریه متغیر همان درس رداخت نصف شهریه ثابت پاستفاده دانشجو از فرصت معرفی به استاد برابر با ضوابط مندرج در آئین نامه آموزشی مستلزم : 3** تبصره 
  * معادل سازي

  نیمسال را به موسسه پرداخت کند. آن بر معادل سازي سوابق تحصیلی ، وي مکلف است به ازاي هر یک از واحد هاي قابل قبول پنج درصد شهریه ثابت یدر صورت درخواست دانشجو مبن
  * حدف کلیه دروس نیمسال

حسب درخواست دانشجو ، بازگردانده یا ذخیره می شود ، اما یسمال باشد، شهریه متغیر دروس ، همان ن هاضاف در صورتی که حذف کلیه دروس نیمسال تحصیلی ، قبل از زمان حذف و
  شهریه ثابت غیر قابل برگشت است .

  * حذف اضطراري
  ن درس مسترد نمی گردد.ر آدر صورت حذف اضطراري درس، شهریه متغی

  اتمام سقف سنوات تحصیلی مجاز* 
    تمام سقف سنوات تحصیلی مجاز مطابق با تعرفه سال تحصیلی جاري محاسبه خواهد شد.شهریه دانشجو در صورت ا

  شهریه دانشجویان انصرافی در صورت رایگان بودن ترم 
ذ نمی گردد از یک هفته تا پایان ماه اول فقط در صورت رایگان بودن در ترم اول ، در صورت انصراف از تحصیل تا یک هفته پس از ثبت نام ، مدارك نامبرده عودت داده می شود و مبلغی اخ

  شهریه ثابت و پس از شهریه ثابت و متغیر  اخذ خواهد شد. 
   : دانشجویی تخفیفات*

  تخفیف در شهریه ثابت تعلق می گیرد.  % 20قانونی هاي  ت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در ترمدانشجویان تح 
  تخفیف در شهریه ثابت تعلق می گیرد. % 20ترم هاي  قانونی تحصیل همزان دو دانشجو عضو یک خانواده در مقطع کاردانی و کارشناسی 

  تخفیف در شهریه ثابت تعلق می گیرد. % 10کارشناسی ارشد  ترم هاي  قانونیتحصیل همزان دو دانشجو عضو یک خانواده در مقطع 
  تعلق می گیرد.شهریه ثابت  % 50شاگردین ممتاز هر ورودي نفر اول ، به 

   از بانک مهر ایران % 3وام توسط صندوق رفاه با کارمزد 
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