آئین نامه نحوه دریافت شهریه
 – 1داًشجَی هْواى دسطَل دٍسُ هْواًی هَظف است ً ،سثت تِ پشداخت شْشیِ ثاتت تِ هَسسِ هثذا
ٍ شْشیِ هتغیش تِ هَسسِ هقصذ اقذام کٌذ.
 – 2داًشجَی اًتقالی یاداًشجَی هٌصشف اصتحصیل هَظف است شْشیِ کل یک ًیوسال تحصیلی اعن اص
ثاتت ٍهتغیش ( دسهقاطع کاسداًی ٍکاسشٌاسی ٍکاسشٌاسی ًاپیَستِ تا سقف  61واحد نظری  ،هقطع
کاسشٌاسی اسشذ تا سقف  8واحد نظری ) سا تِ هَسسِ هثذا پشداخت کٌذ.
( تبصره ) چٌاًچِ داًشجَی هٌصشف اصتحصیل پس اصًاهٌَیسی ٍقثل اصششٍع کالسْا اًصشاف خَدسا تِ
هَسسِ اعالم ًوایذ،شْشیِ پشداختی آى ًیوسال تِ عٌَاى ّضیٌِ اًصشاف هحسَب هی شَد.

 – 3دسصَست استفادُ اصهشخصی تحصیلی ،داًشجَ هَظف است شْشیِ ثاتت آى ًیوسال
ساپشداخت کٌذ.

 – 4شْشیِ دٍسُ تاتستاًی  05درصد شهریه ثابت ّشًیوسال تحصیلی تِ اضافِ شْشیِ
هتغیشتعذاد ٍاحذّای اًتخاتی داًشجَ است.

 – 5چٌاًچِ تعذاد ٍاحذّای دسسی تاقیواًذُ داًشجَدس تشم آخش ،اعن اص پایاى ًاهِ  ،کاسآهَصی یا
پشٍطُ حداقل  1واحد تاشذ  ،داًشجَ هَظف است ًسثت تِ پشداخت شْشیِ ثاتت کاهل
ٍشْشیِ هتغیشدسٍس آى تشم اقذام کٌذ.
(تبصره )6دسیافت شْشیِ پایاى ًاهِ ٍپشٍطُ دسطَل دٍسُ تحصیل داًشجَ تٌْا تشای یک تاس ،هجاص است .

( تبصره )2استفادُ داًشجَاص فشصت هعشفی تِ استاد تشاتش تاضَاتط هٌذسج دسآییي ًاهِ آهَصشی هستلضم
پشداخت ًصف شْشیِ ثاتت تَسط داًشجَ خَاّذ تَد.
(تبصره )3دس صَستی کِ هذت تحصیل داًشجَتا کسة هجَص اص هشاجع ریشتط تیش اص سٌَات هجاص اداهِ
یاتذ داًشجَ دس ًیوسال ّای اضافی هَظف تِ پشداخت ًصف شْشیِ ثاتت است.

 – 6دس صَست دسخَاست داًشجَهثٌی تشهعادل ساصی سَاتق تحصیلیٍ ،ی هکلف است تِ
اصای ّشیک اص ٍاحذّای قاتل قثَل 0،درصد شهریه ثابت آى ًیوسال سا تِ هَسسِ
پشداخت کٌذ.

 – 7دس صَستی کِ حزف کلیِ دسٍس ًیوسال تحصیلی قثل اص صهاى حزف ٍاضافِ ّواى ًیوسال
تاشذ ،شْشیِ هتغیش دسٍس ،حسة دسخَاست داًشجَ ،تاصگشداًذُ ٍیا رخیشُ هی شَد  .اها شْشیِ
ثاتت غیش قاتل تشگشت است.

 - 8دسصَست حزف اضطشاسی دسس ،شْشیِ هتغیشآى دسس هستشد ًوی گشدد.
 - 9شْشیِ داًشجَدسصَست اتوام سقف سٌَات تحصیلی هجاص هطاتق تعشفِ سال تحصیلی
جاسی هحاسثِ خَاّذ شذ.
توجه :ایي آئیيًاهِ دس تاسیخ  1394/3/31تِ تاییذ ٍصیش علَم ٍتحقیقات ٍ فٌاٍسی سسیذُ
است ٍ جایگضیي آئیيًاهِّای قثلی هیگشدد ٍاص آغاص سال تحصیلی  1394-95الصم االجشا

است.

