
 مالی دوره های آموزشی با پرداخت شهریه -دستورالعمل اجرایی

باشد قابل افزایش می %02در هر سال براساس مصوبات دانشگاه حداکثر تا  کلیه شهریه های دانشگاه )ثابت و متغیر(

 های بعدی تحصیل موظف به پرداخت شهریه مصوب همان سال خواهندبود.و دانشجویان ورودی هر سال در سال

 شهریه   

 خاب انت اینصورتنام آن نیمسال بوده، در غیردانشجو ملزم به پرداخت شهریه ثابت هر نیمسال قبل از ثبت

 بود.پذیر نخواهدواحد دانشجو امکان

 ساب مهلت تسویه ح.باشند نامی در هر نیمسال میانشجویان ملزم به پرداخت شهریه متغیر کلیه دروس ثبتد

های دوم حداکثر تا بیستم خرداد ماه های اول حداکثر تا بیستم آذر ماه و نیمسالکامل شهریه متغیر نیمسال

 باشد. در غیراینصورت دسترسی دانشجویان به پورتال دانشگاه قطع خواهدشد.می

 ر گردد ولی شهریه متغینمیگردند، دریافت شهریه متغیر دروسی که حداکثر تا تاریخ حذف و اضافه، حذف می

 گردد.، دریافت میونددروسی که پس از تاریخ حذف و اضافه و در طول نیمسال حذف ش

 انصراف

  چنانچه دانشجو قبل از انتخاب واحد یا شروع کالسها )مطابق تقویم آموزشی( انصراف دهد، شهریه ثابت

 گردد.مربوط به آن نیمسال دریافت نمی

 نتخاب واحد، طی شش هفته اول آموزشی )مطابق تقویم آموزشی( انصراف دهد، چنانچه دانشجو پس از ا

گردد و پس از آن دانشجو ملزم به پرداخت شهریه ثابت و متغیر فقط شهریه ثابت بطور کامل دریافت می

 باشدبصورت کامل می

 اخراج

 نامی چنانچه دانشجویی به هر دلیلی اخراج و یا محروم از تحصیل گردد و نمره قبولی در دروس ثبت

نیمسالی که در آن اخراج گردیده و نیمسالهای بعد از آن داشته و متقاضی ثبت آنها در کارنامه باشد، کل 

ی انصورت هیچگونه شهریهگردد. در غیرایشهریه ثابت و متغیر دروس قبولی نیمسالهای مربوطه دریافت می

 .گرددبابت آن نیمسالها دریافت نمی

 واحدهای اعتباری

 شهریه متغیر همان دوره مطابق  %02شده )اعتباری( از دانشجویان هر دوره برابر شهریه واحدهای پذیرفته

 گردد.های سال ورود به دانشگاه صنعتی امیرکبیر دریافت میتعرفه

 مرخصی و حذف ترم

  شهریه محاسبه و باید پرداخت شود. مرخصی و یا حذف با احتساب در سنوات درصورت درج 



 ج مرخصی یا حذف بدون احتساب در سنوات هیچگونه شهریه ای بابت آن نیمسال دریافت نمی در صورت در

 گردد.

 ها میهمانی در سایر دانشگاه

ها میهمان گردد، ملزم به پرداخت شهریه ثابت آن نانچه دانشجو هر تعداد واحد هر نیمسال را در سایر دانشگاهچ

 باشد.درصد شهریه متغیر واحدهای مربوطه می02نیمسال به اضافه 

 اضافه سنوات تحصیلی

 نامه آموزشی، کلیه دانشجویان اعم از های بعد از تعداد سنوات مجاز مطابق آییندر صورت تمدید نیمسال

 باشد.روزانه و شهریه پرداز ملزم به پرداخت شهریه اضافه سنوات مصوب همان سال می

 درسیهای اضافه سنوات، واحد چنانچه دانشجویان تحصیالت تکمیلی مشمول پرداخت شهریه، در نیمسال 

)به غیر از پروژه( اخذ نمایند، ملزم به پرداخت شهریه ثابت اضافه سنوات بصورت کامل و شهریه متغیر دروس 

 باشند.اخذ شده مطابق تعرفه سال تحصیلی مربوطه می

 


