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 دانشگاه صنعتی شریف 

 تهران  خودگردانپردیس 
 

پععردیخ دععودنردان تهععران بععا مبلغ شهریه و مشوق های آن برای دانشجویان مقطععک رارشنا عع  تعیین  به منظور    شیوه نامهاین  
 مشخصات و مفاد زیر تنظیم شده ا ت:

 تعاریف و اختصارات:  1ماده
هزینه  شهریه:  -1-1 از  ا ت   هم   متغیر  و  ثابت  بخش  دو  از  متشکل  و  تحصیل   قبال  های  در  و  مصوب  ضوابط  برابر  ره 

 شود. بردورداری از ددمات آموزش  از دانشجو دریافت م 

بخش  از شهریه ا ت ره تعیین میزان و نحوه دریافت آن فارغ از واحدهای در   انتخاب  دانشجو انجام    شهریه ثابت:  -2-1

 شود. م 

از شهریه ا ت ره میزان آن بر ا اس ض  شهریه متغیر:   -3-1 انتخاب   بخش   تعداد واحدهای  با توجه به نوع و  وابط مصوب، 

 شود. تعیین و دریافت م 

  ادذ   به   مجاز  ثابت،   شهریه   مبلغ   پردادت  با  دانشجویان  واحد،   ادذ   زمان  در   و   نیمسالهر    شروع   از   : پیش بسته اعتباری   -4-1

برای آن نیمسال در نظر نرفته و مبلغ دریافت م     اعتباری  بسته   ه شهریه متغیر در  به شرط نداشتن بده  قبل ،    و   شده  واحد 

 شود. 

 نردد.  بخش  از شهریه م  باشد ره قبل از انتخاب واحد ادذ م  شهریه علی الحساب:  -5-1

دانشععگاه  دانشگاه ها ره بععه تیییععد مرارز و  ایر شهریه مربوط به واحدهای نذرانده شده در   شهریه تطبیق واحد درسی: -1-6

 صنعت  شریف ر یده باشد.

 : شهریه مقطع کارشناسی  2ماده

 
های متنا ب با افزایش هزینه الحساب، عل  صورتبه... و غذا، بیمه  دوابگاه،  هزینه  احتساب بدون تحصیل   ال  هر   شهریه -1-2

   هییت امناء تعیین م  نردد. و تصویبی پردیخ دشورای راهبر  تائید پردیخ و شادص تورم  االنه با پیشنهاد رئیخ پردیخ و  
 واحععد، ادععذ  زمععان در و نیمسععال شععروع از پععیش، رویععت مطابق اطالعیه های پردیخ )اینترنت ، پیامک  و اعالمیه قابععل  -2-2

 هععر اعتباری بسته در  امانه پردادت،  ه  100به شرط اعتبار    و  شده  واحد   ادذ   به  مجاز  ثابت،  شهریه  مبلغ  پردادت  با  دانشجویان
و حععداقل آن  100نمایند. حدارثر رتبععه اعتبععاری دانشععجو م  دریافت در    هایواحد   ادذ   جهت  ریال40.000.000  مبلغ  به  یک
عدددا اعددان دا نددیو  ددا ی    اعتباری بر مبنای رتبه اعتبار راهش یا افععزایش دواهععد یافععت.م  باشد. مبالغ بسته های  صفر  

 .باشدمسئولیت های وی  می
 اقدام ننماید غیر مجاز آموزش  تلق  م  نردد.: تا مادام  ره دانشجو نسبت به پردادت شهریه ثابت  تبصره

 بععده  چنانچععه مقطععک هععر در و شععوند  م  تلق  آموزش  مجاز داشته دود بده  از بیشتر اعتباری دانشجویان  ره  مادام   -3-2

 مجععاز یافتععه، تخصیص اعتبار  قف زیر به دود بده  میزان  ر اندن  و  التفاوت  به  ما  پردادت  با  باشد   اعتبار  مبلغ  از  بیشتر  دانشجو

 .ماند   م  باق   آموزش 
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درصورت عدم تسویه بسته اعتباری در بازه زمان  قید شده برای هر بسته به ازای هر روز یک نمره منفعع  و بععرای پردادععت   -4-2

 زودتر از بازه اعالم  به ازای هر روز واریز زودتر یک نمره مثبت به رتبه اعتبار دانشجو تخصیص م  یابد.

 بعد از لحاظ نمودن واحدهای ادذ شده در ثبت نام و ترمیم محا به م  شود.  ،نیمسال ایلشهریه قطع  دانشجو در او -5-2
 .در صورت حذف اضطراری واحدها در طول نیمسال تحصیل  شهریه واحدهای حذف شده عودت نم  شود  -6-2
آزمون  را ععری،  به منظور تشویق و ایجاد انگیزه بیشتر تحصیل  شهریه دانشجویان ممتاز علم ، نفرات برتر پذیرفته شده -7-2

 .وفق مصوبات هیات امنا تعیین م  نرددآدر و فرزندان ا اتید و راررنان دانشگاه صنعت  شریف  نیمسال
دانشجویان در بدو ورود موظف به پردادت شهریه ثابت م  شود و پععخ از برر عع  مسععتندات دانشععجو در صععورت شععمول   -8-2

 شود.دانشجو شهریه مازاد پردادت شده به وی مسترد م  
افزایش حقععوق راررنععان  متنا ب با برای هر  ال تحصیل ثابت م  باشد و شهریه متغیر   تحصیل  رل دورهشهریه ثابت در    -9-2

 .نیردو مبنای محا به قرار م شده  تعیین با تصویب هییت امنا و   دولت مصوب مجلخ شورای ا الم 

  شهریه  جهت اخذ تصمیم گیری  محاسبه و    : فرآیند 3ماده
بایسععت م  شععیوه نامععهدر ایععن  9العع   5 در مععوادمنععدر  مشععوق د  راز مععوااز یک   در صورت بردورداری  پذیرفته شدنان   -1-3

 د.نبه دفتر پردیخ ارائه نمایجهت برر    دردوا ت دود را به صورت رتب  و در مهلت مقرر 
باشند، برای  شیوه نامهواجد شرایط مندر  این   ستدلفقط به دانشجویان  تعلق م  نیرد ره به ا تناد مدارک مها    مشوق  -2-3

 الزم را ارائه نماید.  اتباید مستند  ها  مشوقا تفاده از این این منظور متقاض  جهت  

محل   -3-3 تغییر  نامه  ارائه  به  مشروط  ورودی،  نیمسال  در  پردیخ  در  ورود  نو  دانشجویان  تحصیل  از  انصراف  صورت  در 

 با ارائه مستندات مربوطه، رل شهریه عیناً مسترد شود. پذیرش تو ط  ازمان  نجش و 

در صورت انصراف دانشجوی نو ورود در همان نیمسال ورودی بدون ارائه نامه  ازمان  نجش و حدارثر ظرف دوهفته  -4-3

 شود. شهریه ثابت عودت م   %5بعد از شروع نیمسال رل شهریه پردادت  با رسر 

ط  نیمسال تحصیل  و پیش از شروع امتحانات پایان  آن نیمسال، صرفاً پنجاه درصد از  در صورت انصراف دانشجو در   -5-3

 نردد. شود. اما شهریه ثابت از دانشجو به طور رامل دریافت م شهریه متغیر آن نیمسال عودت م 

 . شودای عودت نم در صورت انصراف دانشجو پخ از  شروع امتحانات پایان  نیمسال تحصیل ، شهریه-6-3

دانشگاه  -7-3 به  انتقال  یا  و  تحصیل  از  انصراف  صورت  محدودهدر  از  بعد  دیگر  ا ت  های  الزم  فوق،  بندهای  زمان   های 

نیمسال   تمام  ثابت  شهریه  رتب  دانشجو  دردوا ت  ثبت  تاریخ  به  منته    ( ا ت  ننموده  ادذ  واحدی  آن،  ره ط   را  های  

 .  انصراف در دبیردانه پردیخ تهران  پردادت نماید 
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از تحصیل بوده و دانشجو مکلف به پردادت شهریه    -8-3 انصراف  عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیل  به منزله 

 ثابت آن نیمسال دواهد بود.  

در صورت صدور احکام مربوط به رمیته انضباط  یا رمیسیون موارد داص آموزش  در دصوص ادرا  دانشجو، بعد از   -9-3

 شهریه ای ادذ نم  شود.  نیمسال اجرای حکم،  

 در صورت مردص  تحصیل  دانشجو بدون احتساب در  نوات تحصیل  شهریه ای از دانشجو ادذ نم  شود.  -10-3

از دانشجو ادذ م  شود  -11-3 ثابت  با احتساب در  نوات ، شهریه  چنانچه دردوا ت حذف    در صورت مردص  تحصیل  

 موظف به پردادت رل شهریه نیمسال و واحدهای ثبت نام شده دواهد بود. پخ از مهلت ترمیم ارائه شود دانشجو 

امکان حذف  -12-3 تابستان  ترم  در  واحد  ادذ  هر Wدر صورت  در  لذا  و  ندارد  وجود  ترم  و حذف  ترمیم   ،

 صورت الزم ا ت شهریه ترم تابستان را بطور رامل پردادت شود. 

  (  9الی    5  مندرج در موادموادشهریه )تسهیالت مشوق  بهره مندی از    ضوابط:  4ماده
   به عنوان شهریه دانشجو ثبت م  نردد. 9ال    5مواد در  یک  از موارد تعیین شده  متقاض    و دردوا ت با توجه به شرایط

در زمععان  شهریه ثابتشرط الزم برای بردورداری از شرایط تعیین شده برای شهریه عدم وجود بده  قبل  و پردادت مبلغ   -1-4
 باشد.مقرر م 

 م  باشد.تحصیل   نیمسال    8 ،برای واجدان شرایطاز مواد مذرور  بهره مندی   قف مجاز   -2-4
ه تحصیل  دود مشروط شوند در نیمسال بعدی مشععمول ا ععتفاده در صورت  ره دانشجویان مشمول در هر نیمسال  از دور  -3-4

 نخواهند بود.  شیوه نامهمواد یاد شده این از مفاد 

 : شهریه دانشجویان ممتاز علمی5ماده
تحصیل  به دانشجویان دارای باالترین معدل تحصیل  به تفکیک رد رشته و  ععال و پیشرفت  به منظور ایجاد انگیزه بیشتر   -1-5

 50و  75، 100به ترتیب از پردادععت ، درصد با متو ط  ه نفر برتر با ایشان در دانشگاه  10به شرط حدارثر ادتالف معدلورود و  
 ثابت معاف هستند.درصد شهریه  

 

واحععد درس پایععه و  12یاد شده به تفکیک نیمسال ورودی و بر ا اس معدل نیمسال، مشروط بر ادذ حععداقل   شهریه های -2-5
 یابد.تخصص  در آن نیمسال بر شهریه ثابت تخصیص م 

واحد درس پایععه و تخصصعع  در  12به آن د ته از دانشجویان ا ت ره حداقل   مبالغ شهریه مندر  در جدول فوق مربوط -3-5
 ل ادذ نموده باشند.همان نیمسا
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های اول تا  وم یک رشته و ورودی الزم ا ت نمرات نهای  دانشجویان ثبت نردد. لذا در صورت تععیدیر در برای احراز رتبه -4-5
دانشععجویان نینفععک بععه صععورت  شععهریه تعیععین شععدهدانشععجویان ممتععاز،  شععدناعالم نمرات امتحان دانشجویان پخ از مشخص 

 .شد ثبت دواهد   بستانکاری به حساب آنان

 آزمون سراسری  ه: شهریه نفرات برتر پذیرفته شد 6ماده
 ادععذ شععهریه ،به منظور جذب نخبگان علم  و تشویق پذیرفته شدنان ممتاز آزمون  را ری برای ثبت نام در این پردیخ -1-6

 :صورت م  پذیردبه شرح جدول زیر در طول تحصیل 
 

 )ریال شهریه ثابت  عنوان 
 )ریال شهریه متغیر 

هر واحد درس  

 نظری 

هر واحد درس عمل  

 )رارناه، آزمایشگاه و پروژه  

 واحد رارآموزی و 

 درس صفر واحدی 

 درصد شهریه مصوب  50 0 500رتبه رشوری زیر  

 درصد شهریه مصوب 75 درصد شهریه مصوب 50 1000تا   500رتبه رشوری 

 

 نیمسال آخرشهریه :  7ماده
باشد    -1-7 یا تمدید پروژه  و  التحصیل  در نیمسال آدر فقط یک درس  باقیمانده جهت فارغ  انر تعداد دروس 

 ادذ دواهد شد.  رصد شهریه ثابت مصوبد 50مبلغ شهریه متغیر واحد در   و 
نماید،    -2-7 پروژه  به تمدید  اقدام  درصد   50مبلغ  شهریه متغیر واحد در   صفر و  انر دانشجو در هر نیمسال صرفاً 

باشد، شهریه ثابت    شهریه ثابت مصوب از یک نوبت  معادل  ادذ دواهد شد و در صورت  ره تمدید پروژه بیش 
 .ادذ دواهد شددرصد شهریه ثابت مصوب  100 مبلغ

شامل طرح    -3-7 ره  تسهیالت     روآپرارورزی)دانشجویان   از  توانند  م   نیز  شوند  بند  م   در    7-2مندر  
 شوند.   مندبهره

 تنها یکبار در طول تحصیل مجاز ا ت.  این مادها تفاده از تسهیالت  -4-7

 ( دردانشگاه دیگرCR: شهریه واحد گذرانده شده )8ماده
شوند، چنانچه  وارد م در رارنامه    CRو پخ از تییید به صورت    از دانشجویان  ره تعدادی واحد در دانشگاه دیگر نذرانده  -1-8

از شهریه متغیر واحدهای پذیرفته شده    %50عالوه    شهریه ثابت به  نیمسالیک    ، واحد باشد   12دروس تطبیق داده شده بیش از  
از   رمتر  شده  داده  تطبیق  دروس  چنانچه  شد.  باشد    12دریافت دواهد  ادذ    صرفاًواحد  شده  پذیرفته  واحدهای  متغیر  شهریه 

 نردد. م 
در رارنامه و اعالم آن، شهریه تطبیق واحدهای در   را دانشجو موظف ا ت به محض ثبت نمرات واحدهای تطبیق     :1تبصره

 پردادت نماید. 
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 فرزندان اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی شریف  شهریه:  9ماده
فرزندان ا اتید دانشگاه صنعت  شریف )ر م  آزمایشعع ، ر ععم  قطععع  یععا بازنشسععته  و هیععیت علمعع  پیمععان  و شهریه    -1-9

معععاف  درصد شهریه 50 ز پردادتا ال  ابقه رار در دانشگاه صنعت  شریف     5رارمندان ر م  یا قراردادی دانشگاه )با بیش از  
 .هستند 

 : دانشجویان شاهد و ایثارگر10ماده
ط الزم جهت ادذ تخفیف شهریه دانشجویان شاهد و ایثارنر بععر ا ععاس مصععوبات و ضععوابط وزارت علععوم تحقیقععات و شرای -1-10

قانون برنامه ششم تعیین شده و مبلغ قابل تخفیف تو ط بنیاد شهید و امععور ایثععارنران تععیمین و  88فنّاوری و مطابق بند ث، ماده
 شود.به دانشجو تحویل داده م جهت ثبت در  امانه مال    در قالب بُن

 
دانشععگاه بععه تصععویب  رئیسععهت ئعع ...........................  هیتبصععره در جلسععه................................. تععاریخ ... ......ماده و   ......در    شیوه نامهاین  

بود.شهریه دانشجوی  دانش  تعیینر ید و از تاریخ تصویب مالک   جویان ورودی از  ال تحصیل ...................................دواهد 
 
 
 
 
 


