
 

 2 از 1 صفحه
 

 تعالیبسمه

 مالی و شیوه نامه پرد اخت شهریه نامهآیین: 1شماره م/

 دانشگاه علم و صنعت ایران الکترونیکی مرکز آموزش

 

تحصیلی  الس دوم الکترونیکی برای نیمسال مرکز آموزش دانشجویانپرداخت شهریه مربوط به و نیز شیوه نامه  مالیاین آیین نامه ضوابط 

 .نموده است و دانشجویان موظف به داشتن آگاهی و اجرای آن هستند تبیینبه بعد را  79-6971

 قوانین شهریه درمرحله ثبت نام اولیه:: 1 ماده

 را به دقت مطالعه نموده و پس از ثبت نام اولیه زماندانشجویان موظفند فرم تعهدنامه قوانین و شرایط اعالم شده امور مالی مرکز را در  6-6

 نمایند. جهت درج در پرونده عودت امضاء

ی که و در فرصت نمایند واریزرا  برای نیمسال اول مبلغ اعالم شده بصورت علی الحسابموظفند  کلیه دانشجویان در زمان ثبت نام  6-2

 .اقدام نمایند دروس اخذ شده دانشگاه اعالم می نماید نسبت به پرداخت مابه التفاوت شهریه ثابت و متغیر

 ه مرکز اطالع رسانی می شودکه در وبگا تعیین و ابالغ می گرددت امناء دانشگاه ااز طرف هیهر سال  میزان شهریه های ثابت و متغیر  6-9

 .ترم تابستان در صورت تشکیل پنجاه در صد شهریه ترم عادی است ثابت تبصره: شهریه

 قوانین شهریه در طول ترم تحصیلی:: 2 ماده

پایان  .می بایست در فرصت ثبت نام و اخذ واحد در هر نیمسال تحصیلی شهریه ثابت و متغیر دروس انتخابی را پرداخت نمایددانشجو  2-6

 .حداکثر زمان ممکن برای ثبت نام و پرداخت شهریه برای هر ترم استطبق تقویم آموزشی دانشگاه زمان حذف و اضافه 

 فارغ التحصیلی و یا تک درس )با رعایت -ترمیم معدل– معرفی به استاد -به هر یک از روش های آفالین فقط یک درس که دانشجویی  2-2

طور متغیر را بو شهریه  را بصورت پنجاه درصد ، موظف است شهریه ثابتشودقوانین آموزشی و اخذ مجوزهای الزم( فارغ التحصیل می

مجاز   سنوات تحصیلیکامل پرداخت نماید. بدیهی است دانشجو می بایست به گونه ای برنامه ریزی نماید که دروس خود را حداکثر در 

 .اخذ نموده  و حتی االمکان در شرایط فوق قرار نگیرد

اند موظف به رعایت قوانین تمدید پروژه و در نامه، تا زمانی که آنرا به پایان نرساندهپس از انتخاب پایانپژوهشی -دانشجویان آموزشی 2-9

 .صورت تمدید موظف به پرداخت شهریه ثابت می باشند. ولی شهریه متغیر مربوط به پایان نامه تنها یک نوبت اخذ می شود

در  در صورتی که هیچ واحدیحتی نمایند ه دیگری به اخذ دروس میهمان اقدام میدانشجویی که طبق قوانین آموزشی دانشگاه در دانشگا 2-4

 دانشگاه مبدا نداشته باشند باید شهریه ثابت خود را در دانشگاه مبدا )دانشگاه علم و صنعت ایران( پرداخت نمایند.

 .ثابت ترم مذکور را واریز نمایند یهباید شهردارند مرخصی تحصیلی  خواستدانشجویانی که طبق قوانین آموزشی دانشگاه در  2-5

 ترم مذکور درصورتی که دانشجو خود تقاضای مرخصی نکرده باشد و مرخصی به صورت اجباری از سوی دانشگاه داده شود: 6 تبصره

 .مشمول پرداختن شهریه )ثابت و متغیر( نمی شود

ان ه امکمراجعه و بازگشت به تحصیل داشته باشد چنانچ: اگر دانشجو پس از یک یا چند نیمسال وقفه در تحصیل، مجدداً 2تبصره 

اشته هایی که حضور ندبایست شهریه ثابت نیمسالهای الزم را نیز اخذ نماید میق مقررات باشد و مجوزبازگشت به تحصیل وی مطاب

 است را به دانشگاه پرداخت نمایند.

 .: به مرخصی زایمان شهریه ثابت و متغیر تعلق نمی گیرد9تبصره 

                                                                                                                         در یک نیمسال تحصیلی ثبت نام نموده و به هر دلیلی درخواست حذف ترم دارند، شهریه ثابت و متغیر واریز شده بهدانشجویانی که        2-1

 وجه قابل استرداد نیست.هیچ       .      

رداختی گیرد و مبلغ پتعلق نمی متغیر شهریه ،شوندمی حذف آموزشی و خارج از اختیار دانشجو مطابق با قوانین دانشگاه که یبه دروس   2-9

 گردد.مسترد می

 و متغیر درس تعلق می گیرد ، شهریهیا حذف طبق رای می شوداضطراری حذف  پزشکی یاحذف به درخواست دانشجو که دروسی  به 2-8

 گردد.هیچ مبلغی مسترد نمی
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درخواست وام دانشجویی و اعمال ی نموده و واریز شهریه را به تعویق اندازد.  )یتواند بدهی خود را منوط به وصول وام دانشجودانشجو نمی  2-7

 .(پیگیر امور مربوطه از اداره مذکور باشدباشد و دانشجو موظف است خود می دانشجوییرفاه  صندوقآن در شهریه دانشجو بر عهده 

ابل اجرا  شوند، عودت این بستانکاری در پایان نیمسال تحصیلی قدانشجویانی که به هر دلیل در بازه نیمسال تحصیلی بستانکار شهریه می 2-61

 خواهد بود.

 عودت شهریه  انصراف و  قوانین مربوط به: 3 ماده

 .عینا عودت خواهد شد ،واریزی توسط دانشجوشهریه  ،دورهیک در صورت عدم تشکیل  9-6

ستندات مثبت نام مشروط کند و به تعهد خود مبنی بر ارائه  ،در صورتیکه داوطلب به دلیل ناقص بودن پرونده تحصیلی با سپردن تعهد 9-2

 .مسترد نخواهد شد اخراج و شهریه پرداختی دانشگاهدر موعد مقرر عمل ننماید از  مورد نیاز

تغیر پرداخت مکل شهریه  شهریه ثابت و پنجاه درصدحذف و اضافه مهلت از پایان  پیشانصراف از تحصیل دانشجو تا  ثبت نام و در صورت 9-9

 وصمخصدر فرم توسط شخص دانشجو باید درخواست انصراف از تحصیل شده در آن نیمسال عینا مسترد خواهد شد. یادآور می گردد 

و  بدیهی است به کلیه درخواست هایی که فاقد شماره ثبت گردیده باشد.ثبت آموزش الکترونیکی  دبیرخانه مرکز و سپس در  وارد شده

 .تاریخ باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد

رصد پنجاه دفقط ، انجام پذیرد سال تحصیلینیمدر یکماه اول شروع پس از مهلت حذف و اضافه و از تحصیل در صورتی که انصراف  9-4

 .گردددانشجو مسترد میشهریه متغیر به 

 .شد مسترد نخواهد ، هیچگونه شهریه واریز شدهشروع سال تحصیلی باشدگذشت یک ماه از  بعد ازاز تحصیل در صورتی که انصراف  9-5

 .است با دانشگاه تسویه حساب نمایددر صورتی که دانشجو در طول تحصیل انصراف دهد و یا بدلیل قوانین آموزشی اخراج گردد الزم  9-1

پس از اعالم رسمی لیست دانشجویان ممتاز توسط آموزش به  دانشجویانی که مشمول بستانکاری ممتازی شوند ما به التفاوت واریزی 3-7

 .ایشان پرداخت خواهد شد

 .باشدصندوق میسر میآن باشد، استرداد فقط به صندوق رفاه دانشجویی واریز وام محل اگر بستانکاری دانشجو از  3-8

 

 درسی واحدهای معادل سازی قوانین: 4  ماده

د می بایست پنجاه درصد شهریه متغیر واحد های پذیرفته نرا داشته باش ودکه درخواست معادل سازی دروس گذرانده شده قبلی خ دانشجویانی
ثبت نمرات  واحد باید شهریه ثابت نیز پرداخت گردد. 62واحد باشد به ازای هر  62معادل سازی شده  بیشتر از  شده را بپردازند. چنانچه دروس

 .انجام خواهد شدپس از واریز شهریه مربوط در سامانه، دروس معادل سازی شده 

 

 بهزیستی -: قوانین مربوط به امور ایثارگران 5 ماده

 .باشدتابع قوانین کشور می تیسیو بهز ایثارگر دانشجویان شاهد، شهریه در خصوص هایدستور العمل

 فراغت از تحصیل:  6ماده 

ماه پس از ثبت آخرین نمره در سامانه گلستان نسبت به تسویه حساب با دانشگاه اقدام نماید و در صورت  9دانشجو موظف است حداکثر تا 

 هر ماه تاخیر به عنوان جریمه منظور خواهد شد.به ازای تاخیر در تسویه حساب مبلغ یک میلیون ریال 

 در این آیین ضوابطموافقت خود را با کلیه با آگاهی کامل از مندرجات فوق اینجانب ............................................................. 

 نخواهم داشت.                                خارج از ضوابط فوق را گونه اعتراضیدارم و حق هیچنامه اعالم می

 نام و نام خانوادگی:                                                                                                                              

 امضا و تاریخ:                                                                                                                                


