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پردیس خوووددردان تهووران بووا مش  ووا  و مبلغ شهریه و مشوق های آن برای دانشجویان مقطع کارشناسی  تعیین  به منظور    شیوه نامهاین  
 مفاد زیر تنظیم شده است:

 تعاریف و اخت ارا : 1ماده

کووه برابوور طووواب  م وووب و در وبووای برخووورداری از های تح یلی و متشکل از دو ب ش ثابت و متغیر اسووت سهمی از هزینه  شهریه:  -1-1
 شود.خدما  آموزشی از دانشجو دریافت می

 شود.شهریه ثابت: ب شی از شهریه است که تعیین میزان و نحوه دریافت آن فارغ از واحدهای درسی انت ابی دانشجو انجام می  -2-1
اساس طواب  م وووبب بووا توهووه بووه نوووو و تعووداد واحوودهای انت ووابی تعیووین و شهریه متغیر: ب شی از شهریه است که میزان آن بر    -3-1

 شود.دریافت می
بووه  و شده واحد اخذ به مجاز ثابتب شهریه  مبلغ  پرداخت  با  دانشجویان  واحدب  اخذ  زمان  در  و  نیمسایهر    شروو  از  بسته اعتباری: پیش  -4-1

 برای آن نیمسای در نظر درفته و مبلغ دریافت می شود.  اعتباری بسته  سهشهریه متغیر در شرط نداشتن بدهی وبلیب 
 دردد. شهریه علی الحساب: ب شی از شهریه می باشد که وبل از انت اب واحد اخذ می  -5-1
ریف دانشگاه ها که به تأیید دانشگاه صنعتی شمراکز و  شهریه تطبیق واحد درسی: شهریه مربوط به واحدهای دذرانده شده در سایر    -6-1

 رسیده باشد.

 : شهریه مقطع کارشناسی 2ماده
متناسووب بووا افووزایش  الحسووابب علووی صووور  بووه... و غذاب بیمووه خوابگاهب هزینه احتساب بدون تح یلی  سای  هر  ثابت و متغیر    شهریه-1-2
های پردیس و شاخص تورم ساالنه مرکز آمار ایران نسبت به سای وبل برای دانشجویان ورودی و شهریه متغیر بوورای دانشووجویان در نههزی

شووورای   تاپیوودبووا پیشوونهاد رپوویس پووردیس و  حای تح یل نیز متناسب با افزایش حقوق کارکنان دولت م وب در مجلووس شووورای اسوو می  
 مناء تعیین می دردد.هیأ  ا و ت ویبی پردیس دراهبر
 شهریه ثابت در کل دوره تح یل ثابت می باشد. :1تب ره
 بووا دانشووجویان واحوودب اخووذ زمووان در و نیمسووای شووروو از پوویشب مطابق اط عیه های پردیس )اینترنتیب پیامکی و اع میه وابل رویت(  -2-2

 مبلووغ بووه  یوو   هوور  اعتبوواری  بسووته  در سووامانه پرداخووتب سووه  100اعتبووار  بووه شوورط    و  شووده  واحوود  اخووذ  به  مجاز  ثابتب  شهریه  مبلغ  پرداخت
مووی باشوود. مبووالغ و حووداول آن صووفر    100نمایند. حداکثر رتبه اعتباری دانشجو  می  دریافت  درسی  هایواحد  اخذ  ههت  ریای  50.000.000

 باشد.دانشجو نافی مسئولیت های وی نمیعدم اط و    بسته های اعتباری بر مبنای رتبه اعتبار کاهش یا افزایش خواهد یافت.
 : مبلغ بسته اعتباری در هر سای متناسب با افزایش شهریه با ت ویب هیئت رپیسه پردیس افزایش می یابد. 2تب ره
 اودام ننماید غیر مجاز آموزشی تلقی می دردد.تا مادامی که دانشجو نسبت به پرداخت شهریه ثابت   :3تب ره
 بیشتر   دانشجو  بدهی   چنانچه   مقطع   هر  در  و  شوند  می  تلقی   آموزشی  مجاز  داشته  خود  بدهی  از  بیشتر   اعتباری  دانشجویان  که  مادامی  -3-2
 . ماند می باوی آموزشی مجاز یافتهب ت  یص اعتبار  سقف  زیر به خود بدهی میزان  رساندن و التفاو  به ما پرداخت با  باشد اعتبار مبلغ از

درصور  عدم تسویه بسته اعتباری در بازه زمانی وید شده برای هر بسته به ازای هر روز ی  نمره منفی و برای پرداخت زودتر از   -4-2
 بازه اع می به ازای هر روز واریز زودتر ی  نمره مثبت به رتبه اعتبار دانشجو ت  یص می یابد. 

 ظ نمودن واحدهای اخذ شده در ثبت نام و ترمیم محاسبه می شود. بعد از لحا  بنیمسای ایلشهریه وطعی دانشجو در او -5-2
 . در صور  حذف اططراری واحدها در طوی نیمسای تح یلی شهریه واحدهای حذف شده عود  نمی شود -6-2
سراسریب    -7-2 آزمون  شده  پذیرفته  برتر  نفرا   علمیب  ممتاز  دانشجویان  شهریه  تح یلی  بیشتر  انگیزه  ایجاد  و  تشویق  منظور  به 

 . وفق م وبا  هیا  امنا تعیین می درددآخر و فرزندان اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی شریف نیمسای
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ثابت می   -8-2 پرداخت شهریه  به  بدو ورود موظف  در  دانشجو    دانشجویان  دانشجو در صور  شموی  مستندا   بررسی  از  و پس  شود 
 شهریه مازاد پرداخت شده به وی مسترد می شود. 

ثابت در    -9-2 باشد و شهریه متغیر    تح یل  کل دورهشهریه  با  برای هر سای تح یلیثابت می  افزایش حقوق کارکنان دولت    متناسب 
 .دیردو مبنای محاسبه ورار میشده تعیین  با ت ویب هیأ  امنا و   م وب مجلس شورای اس می

   شهریه  ههت اخذت میم دیری محاسبه و  : فرآیند3ماده
بایست درخواست خود  می  شیوه نامهدر این    9الی    5  در موادمندرج  مشوق  د  راز موااز یکی  در صور  برخورداری  پذیرفته شددان    -1-3

 د. نبه دفتر پردیس اراپه نمایههت بررسی را به صور  کتبی و در مهلت مقرر 
باشندب برای این منظور    شیوه نامهواهد شرای  مندرج این    ستدیفق  به دانشجویانی تعلق می دیرد که به استناد مدارک مها    مشوق  -2-3

 الزم را اراپه نماید.  ا باید مستند ها مشوقاستفاده از این متقاطی ههت  
در صور  ان راف از تح یل دانشجویان نو ورود در پردیس در نیمسای ورودیب مشروط به اراپه نامه تغییر محل پذیرش توس     -3-3

 اً مسترد شود.سازمان سنجش و با اراپه مستندا  مربوطهب کل شهریه عین
در صور  ان راف دانشجوی نو ورود در همان نیمسای ورودی بدون اراپه نامه سازمان سنجش و حداکثر ظرف دوهفته بعد از شروو   -4-3

 شود. شهریه ثابت عود  می %5نیمسای کل شهریه پرداختی با کسر 
ا  پایانی آن نیمسایب صرفاً پنجاه درصد از شهریه متغیر در صور  ان راف دانشجو در طی نیمسای تح یلی و پیش از شروو امتحان  -5-3

 دردد. شود. اما شهریه ثابت از دانشجو به طور کامل دریافت میآن نیمسای عود  می

 شود.ای عود  نمیدر صور  ان راف دانشجو پس از  شروو امتحانا  پایانی نیمسای تح یلیب شهریه-6-3

به دانشگاه  -7-3 انتقای  یا  از تح یل و  ان راف  از محدودهدر صور   بعد  دانشجو شهریه  های دیگر  بندهای فوقب الزم است  زمانی  های 
هایی را که طی آنب واحدی اخذ ننموده است ) منتهی به تاریخ ثبت درخواست کتبی ان راف در دبیرخانه پردیس تهران(  ثابت تمام نیمسای  
 پرداخت نماید.  

عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسای تح یلی به منزله ان راف از تح یل بوده و دانشجو مکلف به پرداخت شهریه ثابت آن نیمسای    -8-3
 خواهد بود.  

نیمسای    -9-3 از  بعد  دانشجوب  اخراج  خ وص  در  آموزشی  خاص  موارد  کمیسیون  یا  انضباطی  کمیته  به  مربوط  احکام  در صور  صدور 
 ی اخذ نمی شود.  اهرای حکمب شهریه ا

 در صور  مرخ ی تح یلی دانشجو بدون احتساب در سنوا  تح یلی شهریه ای از دانشجو اخذ نمی شود.  -10-3
چنانچه درخواست حذف پس از مهلت    در صور  مرخ ی تح یلی با احتساب در سنوا  ب شهریه ثابت از دانشجو اخذ می شود  -11-3

 ت کل شهریه نیمسای و واحدهای ثبت نام شده خواهد بود. ترمیم اراپه شود دانشجو موظف به پرداخ 
تا  :  4تب ره های نیمسای اوی از  هفته بعد از شروو ک س  2در صور  درخواست دانشجوی نو ورود برای اخذ مرخ ی تح یلی حداکثر 

 د. شودب بدیهی است بعد از دو هفته مشابه سایر دانشجویان عمل خواهد شدانشجو صرفاً شهریه ثابت اخذ 
ب ترمیم و حذف ترم وهود ندارد و لذا در هر صور  الزم است شهریه ترم Wدر صور  اخذ واحد در ترم تابستان امکان حذف  -12-3

 تابستان را بطور کامل پرداخت شود.

   ( 9الی   5 مندرج در موادموادتسهی   مشوق شهریه ) بهره مندی از  طواب  : 4ماده
    به عنوان شهریه دانشجو ثبت می دردد.  9الی  5مواد  در یکی از موارد تعیین شده متقاطی   و درخواست با توهه به شرای 

در زمان مقرر    شهریه ثابتشرط الزم برای برخورداری از شرای  تعیین شده برای شهریه عدم وهود بدهی وبلی و پرداخت مبلغ    -1-4
 باشد. می
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 می باشد. تح یلی نیمسای  8 ببرای واهدان شرای از مواد مذکور بهره مندی سقف مجاز  -2-4
مواد  در صورتی که دانشجویان مشموی در هر نیمسالی از دوره تح یلی خود مشروط شوند در نیمسای بعدی مشموی استفاده از مفاد    -3-4

 ن واهند بود. شیوه نامهیاد شده این 

 : شهریه دانشجویان ممتاز علمی 5ماده
تح یلی به دانشجویان دارای باالترین معدی تح یلی به تفکی  کد رشته و سای ورود و به  و پیشرفت  ظور ایجاد انگیزه بیشتر  به من  -1-5

با ایشان در دانشگاه  10شرط حداکثر اخت ف معدی با متوس  سه نفر برتر  درصد شهریه    50و    75ب  100به ترتیب از پرداخت  ب  درصد 
 ثابت معاف هستند. 

واحد درس پایه و ت   ی در    12یاد شده به تفکی  نیمسای ورودی و بر اساس معدی نیمسایب مشروط بر اخذ حداول    شهریه های  -2-5
 یابد. آن نیمسای بر شهریه ثابت ت  یص می

مربوط   -3-5 فوق  در هدوی  مندرج  حداول  ب  مبالغ شهریه  که  است  دانشجویان  از  دسته  آن  همان    12ه  در  ت   ی  و  پایه  واحد درس 
 نیمسای اخذ نموده باشند. 

های اوی تا سوم ی  رشته و ورودی الزم است نمرا  نهایی دانشجویان ثبت دردد. لذا در صور  تأخیر در اع م  برای احراز رتبه  -4-5
دانشجویان ذینفع به صور  بستانکاری به حساب    شهریه تعیین شدهدانشجویان ممتازب    شدننمرا  امتحان دانشجویان پس از مش ص  

 . شدآنان ثبت خواهد 

 آزمون سراسری  ه: شهریه نفرا  برتر پذیرفته شد6ماده
رح  به ش  اخذ شهریه  ب به منظور هذب ن بگان علمی و تشویق پذیرفته شددان ممتاز آزمون سراسری برای ثبت نام در این پردیس  -1-6

 : صور  می پذیردهدوی زیر در طوی تح یل 

 شهریه ثابت )ریای(  عنوان 
 شهریه متغیر )ریای( 

هر واحد درس 
 نظری 

)کارداهب هر واحد درس عملی 

 آزمایشگاه و پروژه( 
واحد کارآموزی 
 ودرس صفر واحدی

 درصد شهریه م وب 50 0 500رتبه کشوری زیر 

 درصد شهریه م وب75 شهریه م وبدرصد 50 1000تا  500رتبه کشوری 

 

 نیمسای آخرشهریه : 7ماده

ادر تعداد دروس باویمانده ههت فارغ التح یلی در نیمسای آخر فق  ی  درس و یا تمدید پروژه باشد شهریه متغیر واحد درسی و    -1-7
 اخذ خواهد شد.  رصد شهریه ثابت م وبد 50مبلغ 
  درصد شهریه ثابت م وب   50مبلغ  ادر دانشجو در هر نیمسای صرفاً اودام به تمدید پروژه نمایدب شهریه متغیر واحد درسی صفر و    -2-7

اخذ خواهد  درصد شهریه ثابت م وب    100  معادی مبلغاخذ خواهد شد و در صورتی که تمدید پروژه بیش از ی  نوبت باشدب شهریه ثابت  
 شد. 
 شوند.    مندبهره 7-2مندرج در بند می شوند نیز می توانند از تسهی    (کوآپ کارورزی)دانشجویانی که شامل طرح  -3-7
 تنها یکبار در طوی تح یل مجاز است.  این مادهاستفاده از تسهی    -4-7

به دذر5تب ره   نموده و موفق  وب ً آنرا اخذ  به استاد برای درسی که دانشجو  به استاد  : در صور  معرفی  التدریس  اندن آن نشده بحق 
 پرداخت نشده و نیازی به پرداخت شهریه نیز نمی باشد . 

 ( دردانشگاه دیگرCR: شهریه واحد دذرانده شده )8ماده
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دروس  شوندب چنانچه  وارد میدر کارنامه    CRو پس از تأیید به صور     از دانشجویانی که تعدادی واحد در دانشگاه دیگر دذرانده  -1-8
از شهریه متغیر واحدهای پذیرفته شده دریافت خواهد    %50ع وه    شهریه ثابت به   نیمسایی     بواحد باشد  12تطبیق داده شده بیش از  

 دردد.میشهریه متغیر واحدهای پذیرفته شده اخذ  صرفاًواحد باشد   12شد. چنانچه دروس تطبیق داده شده کمتر از  
به مح6تب ره ض ثبت نمرا  واحدهای تطبیقی در کارنامه و اع م آنب شهریه تطبیق واحدهای درسی را پرداخت  : دانشجو موظف است 
 نماید. 

 فرزندان اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی شریف شهریه: 9ماده
اعضای هیئت علمی دانشگاه )رسمیب پیمانی و یا بازنشسته( و غیر هیئت علمی )رسمی ب پیمانی یا وراردادی بیش از پوونس سووای کووار در   -1-9

دانشگاه ( و همچنین اعضای غیر هیئت علمی بازنشسته دانشگاه در صورتی که فرزندانشان در پردیس خوددردان دانشگاه در تهران شاغل 
درصد شهریه م وب از محوول درآموودهای 50ازای هر فرزندب مبغی تحت عنوان کم  هزینه تح یل معادی مبلغ ریالی به تح یل باشندب به  

اخت اصی در سقف اعتبارا  ت   ی سالیانهب مشروط به رعایت مفاد آپین نامه مالی و معام تی و سایر طواب  و مقووررا  مربوطووهبپرداخت 
ز پرسنلی و غیر پرسنلی در هر مورد و عدم اخت ی در ماموریت های اصوولی دانشووگاه پرداخووت مووی کلیه مطالبا  و انجام کلیه تعهدا  اعم ا

 شود. 

 : دانشجویان شاهد و ایثاردر10ماده
وفق طواب  و مقررا  موهود و به تش یص و معرفی دفتوور امووور دانشووجویان شوواهد و ایثوواردر دانشووگاه  مشووموی کوواهش شووهریه   -1-10

 باشد.یم
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