
 نحوه تعیین شهریه دانشجویان مقطع کارشناسیشیوه نامه 

 پردیس خودگردان    

 و بعد از آن(  98-99سال تحصیلی  شهریه پرداز ورودی )مختص دانشجویان
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با مشخصات و مفاد زیر تنظییی    مقطع کارشناسیشهریه پرداز  دانشجویان  مبلغ شهریه و مشوق های آن برای  تعیین  به منظور    شیوه نامهاین  
 شده است:

 تعاریف و اختصارات: 1ماده

برابییر اییوابو مصییو  و در ربییاا برخییورداری از های تحصیلی و متشکل از دو بخش ثابت و متغیر اسییت کییه سهمی از هزینه  شهریه:  -1-1
 شود.دریافت می ی شهریه پردازخدمات آموزشی از دانشجو

 ی شییهریه پییردازشهریه ثابت: بخشی از شهریه است که تعیین میزان و نحوه دریافت آن فارغ از واحدهای درسییی انتخییابی دانشییجو  -1-2
 شود.انجام می

ت که میزان آن بر اساس اوابو مصییو ب بییا توهییه بییه نییوو و تعییداد واحییدهای انتخییابی تعیییین و شهریه متغیر: بخشی از شهریه اس  -3-1
 شود.دریافت می

 اخییذ بییه مجییاز ثابتب شهریه مبلغ پرداخت با  شهریه پرداز  دانشجویان  واحدب  اخذ  زمان  در  و  نیمسااهر    شروو  از  بسته اعتباری: پیش  -1-4
 .هداگانه در زمانهای مشخصی تسویه می شود  اعتباری بسته  سهرالب  شهریه متغیر در به شرط نداشتن بدهی ربلیب   و شده  واحد
 گردد. شهریه علی الحسا : بخشی از شهریه می باشد که ربل از انتخا  واحد اخذ می  -5-1
دانشییهاه هییا کییه بییه مراکز و  در سایر  توسو دانشجو  گذرانده شده  ربالً  مربوط به واحدهای  ای استشهریه تطبیق واحد درسی: شهریه    -6-1

 تأیید دانشهاه صنعتی شریف رسیده باشد.

 : شهریه مقطع کارشناسی 2ماده
... و غذاب بیمه خوابهاهب هزینه احتسا   بدونرا نسبت به سال قبل،  هر سالشهریه پرداز جدیدالورود  شهریه ثابت و متغیر دانشجویان    -1-2

 ساالنه، اعالمی مرکز آمار ایران، افزایش دهد. نرخ شاخص تورم  حداکثر در حد  
حقوق کارکنان ساالنه افزایش  را نسبت به سال قبل، حداکثر در حد   هر سالشهریه پرداز شاغل به تحصیل  شهریه متغیر دانشجویان    -2-2

 افزایش دهد.مجلس شورای اسالمی   مصوب   ،دولت
 شهریه ثابت در کل دوره تحصیل ثابت می باشد. :1تبصره

 مبالغ افزایش شهریه باید به تصویب هیئت رئیسه دانشگاه برسد. :2تبصره

 واحییدب اخییذ زمییان در و  نیمسییاا  شییروو  از  پیییشب  (در و  سییایت  مطابق اطالعیه های پردیس )اینترنتیب پیامکی و اعالمیه رابل رویت  -3-2
در سییامانه  100رتبه اعتباری معادابرخورداری از  به شرط و شده واحد اخذ به مجاز ثابتب شهریه مبلغ پرداخت با  شهریه پرداز  دانشجویان
نماینیید. حییداکتر رتبییه اعتبییاری می  دریافییت  درسییی  هایواحیید  اخییذ  ههییت  ریییاا  50.000.000  مبلغ  به  یک  هر  اعتباری  بسته  پرداختب سه

   کاهش یا افزایش خواهد یافت.  یبرتبه اعتبار  متناسب بامی باشد. مبالغ بسته های اعتباری  و حدارل آن صفر   100دانشجو 
 .باشدمی    یا کاهش  افزایش رابل  : مبلغ بسته اعتباری در هر ساا متناسب با افزایش شهریه با تصویب هیئت رئیسه پردیس 3تبصره
 اردام ننماید غیر مجاز آموزشی تلقی می گردد.نسبت به پرداخت شهریه ثابت   ی شهریه پردازمادامی که دانشجو :4تبصره

  بدهی  چنانچه  مقطع  هر  در  و   شوند  می  تلقی  آموزشی  مجاز  داشته   خود  بدهی  از  بیشتر   اعتباری  شهریه پرداز  دانشجویان  که  مادامی  -2-4
 یافتهب   تخصیص  اعتبار  سقف  زیر  به  خود  بدهی  میزان  رساندن  و  التفاوت  به  ما  پرداخت  با  باشد  اعتبار   مبلغ  از  بیشتر  ی شهریه پرداز  دانشجو
 . ماند می  باری آموزشی مجاز
درصورت عدم تسویه بسته اعتباری در بازه زمانی رید شده برای هر بسته به ازای هر روز یک نمره منفی و برای پرداخت زودتر از   -5-2

 تخصیص می یابد.  ی شهریه پردازبازه اعالمی به ازای هر روز واریز زودتر یک نمره متبت به رتبه اعتبار دانشجو
 بعد از لحاظ نمودن واحدهای اخذ شده در ثبت نام و ترمی  محاسبه می شود.   بانیمسا ایلشهریه رطعی دانشجو در او -6-2
 . در صورت حذف ااطراری واحدها در طوا نیمساا تحصیلی شهریه واحدهای حذف شده عودت نمی شود -7-2
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تحصیلی  -2-8 بیشتر  انهیزه  ایجاد  و  تشویق  منظور  دانشجویان  ببه  پرداز  شهریه  آزمون    شهریه  پذیرفته شده  برتر  نفرات  علمیب  ممتاز 
 . کاهش می یابدوفق مصوبات هیات امنا آخر و فرزندان اساتید و کارکنان دانشهاه صنعتی شریف  سراسریب نیمساا

در صورت شموا    دانشجودر بدو ورود موظف به پرداخت شهریه ثابت می شود و پس از بررسی مستندات    شهریه پرداز  دانشجویان  -2-9
 شهریه مازاد پرداخت شده به وی مسترد می شود.این شیوه نامه ب   9الی  5در موارد مشورهای مندرج در ماده های  

   شهریه  ههت اخذتصمی  گیری محاسبه و  : فرآیند3ماده
بایست درخواست خود  می  شیوه نامهدر این    9الی    5  در موادمندرج  مشوق  د  راز موااز یکی  در صورت برخورداری  پذیرفته شدگان    -1-3

 د. نبه دفتر پردیس ارائه نمایههت بررسی را به صورت کتبی و در مهلت مقرر 
باشندب برای این منظور    شیوه نامهواهد شرایو مندرج این    ستدافقو به دانشجویانی تعلق می گیرد که به استناد مدارک مها    مشوق  -2-3

 الزم را ارائه نماید.  اتباید مستند ها مشوقاستفاده از این متقاای ههت  
دانشجویان    -3-3 تحصیل  از  انصراف  پردازدر صورت  تغییر محل   شهریه  نامه  ارائه  به  نیمساا ورودیب مشروط  در  پردیس  در  نو ورود 

 سازمان سنجش و با ارائه مستندات مربوطهب کل شهریه عیناً مسترد شود. پذیرش توسو 
یک  نو ورود در همان نیمساا ورودی بدون ارائه نامه سازمان سنجش و حداکتر ظرف    شهریه پرداز  در صورت انصراف دانشجوی  -3-4
 شود.بعد از شروو نیمساا کل شهریه پرداختی شهریه ثابت عودت می ماه
در طی نیمساا تحصیلی و پیش از شروو امتحانات پایانی آن نیمسااب صرفاً پنجاه درصد    ی شهریه پردازنصراف دانشجودر صورت ا  -3-5

 گردد.شود. اما شهریه ثابت از دانشجو به طور کامل دریافت میاز شهریه متغیر آن نیمساا عودت می

 شود. ای عودت نمیشروو امتحانات پایانی نیمساا تحصیلیب شهریه پس از ی شهریه پردازدر صورت انصراف دانشجو-3-6

به دانشهاه  -7-3 انتقاا  یا  از تحصیل و  انصراف  از محدودهدر صورت  بعد  دانشجو شهریه  های دیهر  بندهای فوقب الزم است  زمانی  های 
درخواست کتبی انصراف در دبیرخانه پردیس تهران(    هایی را که طی آنب واحدی اخذ ننموده است ) منتهی به تاریخ ثبتثابت تمام نیمساا  
 پرداخت نماید.  

در هر نیمساا تحصیلی به منزله انصراف از تحصیل بوده و دانشجو مکلف به پرداخت شهریه    ی شهریه پردازعدم ثبت نام دانشجو  -3-8
 ثابت آن نیمساا خواهد بود.  

ب بعد  ی شهریه پردازمیسیون موارد خاص آموزشی در خصوص اخراج دانشجودر صورت صدور احکام مربوط به کمیته انضباطی یا ک  -3-9
 از نیمساا اهرای حک ب شهریه ای اخذ نمی شود.  

 اخذ نمی شود.  وی بدون احتسا  در سنوات تحصیلی شهریه ای از  ی شهریه پردازدر صورت مرخصی تحصیلی دانشجو-3-10
چنانچه درخواست حذف    اخذ می شود  ی شهریه پردازسنوات ب شهریه ثابت از دانشجودر صورت مرخصی تحصیلی با احتسا  در    -3-11

 موظف به پرداخت کل شهریه نیمساا و واحدهای ثبت نام شده خواهد بود. دانشجوپس از مهلت ترمی  ارائه شود  
دانشجوی:  5تبصره پرداز  در صورت درخواست  تا    شهریه  تحصیلی حداکتر  اخذ مرخصی  برای  از شروو کالس  2نو ورود  بعد  های  هفته 

 عمل خواهد شد.  شهریه پرداز شودب بدیهی است بعد از دو هفته مشابه سایر دانشجویانصرفاً شهریه ثابت اخذ  دانشجونیمساا اوا از 
ب ترمی  و حذف ترم وهود ندارد و لذا در هر صورت الزم است شهریه ترم Wدر صورت اخذ واحد در ترم تابستان امکان حذف  -12-3

 تابستان را بطور کامل پرداخت شود.

   ( 9الی   5 مندرج در موادموادتسهیالت مشوق شهریه ) بهره مندی از  اوابو : 4ماده
   می گردد.ثبت ی شهریه پردازبه عنوان شهریه دانشجو  9الی  5مواد  در یکی از موارد تعیین شده متقاای   و درخواست با توهه به شرایو

در زمان مقرر    شهریه ثابتشرط الزم برای برخورداری از شرایو تعیین شده برای شهریه عدم وهود بدهی ربلی و پرداخت مبلغ    -1-4
 باشد. می
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 می باشد. تحصیلی نیمساا  8 ببرای واهدان شرایواز مواد مذکور بهره مندی سقف مجاز  -2-4
مشموا در هر نیمسالی از دوره تحصیلی خود مشروط شود در نیمساا بعدی مشموا استفاده    شهریه پردازدر صورتی که دانشجوی    -4-3

 نخواهد بود.  شیوه نامهمواد یاد شده این از مفاد 

 ممتاز علمی  شهریه پرداز : شهریه دانشجویان  5ماده
باالترین معدا تحصیلی به تفکیک کد رشته و  دارای    شهریه پردازتحصیلی به دانشجویان  و پیشرفت  به منظور ایجاد انهیزه بیشتر    -5-1

  50و    75ب  100به ترتیب از پرداخت  ب  درصد با متوسو سه نفر برتر با ایشان در دانشهاه  10ساا ورود و به شرط حداکتر اختالف معدا 
 ثابت معاف هستند. درصد شهریه  

واحد درس پایه و تخصصی در    12روط بر اخذ حدارل  یاد شده به تفکیک نیمساا ورودی و بر اساس معدا نیمسااب مش  شهریه های  -2-5
 یابد. آن نیمساا بر شهریه ثابت تخصیص می

واحد درس پایه و تخصصی   12است که حدارل    شهریه پردازبه آن دسته از دانشجویان    مبالغ شهریه مندرج در هدوا فوق مربوط  -5-3
 در همان نیمساا اخذ نموده باشند. 

ثبت گردد. لذا در صورت تأخیر در اعالم    های اوا تا سوم یک رشته و ورودی الزم است نمرات نهایی دانشجویانبرای احراز رتبه  -4-5
دانشجویان امتحان  مشخص  ب  نمرات  از  پردازدانشجویان    شدنپس  شدهممتازب    شهریه  تعیین  صورت   شهریه  به  ذینفع  دانشجویان 

 . شد  بستانکاری به حسا  آنان ثبت خواهد

 آزمون سراسری  ه: شهریه نفرات برتر پذیرفته شد6ماده
به شرح    اخذ شهریه  ب به منظور هذ  نخبهان علمی و تشویق پذیرفته شدگان ممتاز آزمون سراسری برای ثبت نام در این پردیس  -1-6

 : صورت می پذیردهدوا زیر در طوا تحصیل 

 شهریه ثابت )ریاا(  عنوان 
 شهریه متغیر )ریاا( 

واحد درس هر 
 نظری 

)کارگاهب هر واحد درس عملی 

 آزمایشهاه و پروژه( 
واحد کارآموزی 
 ودرس صفر واحدی

 درصد شهریه مصو  50 0 500رتبه کشوری زیر 

 درصد شهریه مصو 75 درصد شهریه مصو 50 1000تا  500رتبه کشوری 

 

 نیمساا آخرشهریه : 7ماده

اگر تعداد دروس باریمانده ههت فارغ التحصیلی در نیمساا آخر فقو یک درس و یا تمدید پروژه باشد شهریه متغیر واحد درسی و    -1-7
 اخذ خواهد شد.  رصد شهریه ثابت مصو د 50مبلغ 
دانشجو  -7-2 پردازاگر  و    ی شهریه  درسی صفر  واحد  متغیر  نمایدب شهریه  پروژه  تمدید  به  اردام  نیمساا صرفاً  هر  درصد    50مبلغ  در 

درصد شهریه    100  معادا مبلغاخذ خواهد شد و در صورتی که تمدید پروژه بیش از یک نوبت باشدب شهریه ثابت    شهریه ثابت مصو 
 اخذ خواهد شد. ثابت مصو  

 شوند.   مندبهره  7-2مندرج در بند می شوند نیز می توانند از تسهیالت  (کوآپ کارورزی)که شامل طرح  پردازیشهریه  دانشجویان -7-3
 تنها یکبار در طوا تحصیل مجاز است.  این مادهاستفاده از تسهیالت  -4-7

معر6تبصره   صورت  در  دانشجو:  که  درسی  برای  استاد  به  پرداز  فی  شهریه  و  ی  نموده  اخذ  آنرا  نشدهب ربالً  آن  گذراندن  به   موفق 
 التدریس به استاد پرداخت نشده و نیازی به پرداخت شهریه نیز نمی باشد . حق
 ( دردانشهاه دیهرCR: شهریه واحد گذرانده شده )8ماده
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در   CRبه صورت    ب و نمرات آن  و پس از تأیید  در دانشهاه دیهر گذرانده  از دروس خود راکه تعدادی    شهریه پردازی  از دانشجویان  -1-8
میکارنامه   از  وارد  بیش  داده شده  تطبیق  دروس  چنانچه  باشد  12شودب  به  نیمساایک    بواحد  ثابت  متغیر   %50عالوه    شهریه  از شهریه 

ی پذیرفته  شهریه متغیر واحدها  صرفاًواحد باشد    12واحدهای پذیرفته شده دریافت خواهد شد. چنانچه دروس تطبیق داده شده کمتر از  
 گردد. میشده اخذ 
موظف است به محض ثبت نمرات واحدهای تطبیقی در کارنامه و اعالم آنب شهریه تطبیق واحدهای درسی    ی شهریه پرداز: دانشجو7تبصره

 را پرداخت نماید. 

 فرزندان اساتید و کارکنان دانشهاه صنعتی شریف شهریه: 9ماده
اعضای هیئت علمی دانشهاه )رسمیب پیمانی و یا بازنشسته( و غیر هیئت علمی )رسمی ب پیمانی یا رراردادی بیش از پیینس سییاا کییار در   -1-9

خییودگردان دانشییهاه شییاغل بییه دانشهاه ( و همچنین اعضای غیر هیئت علمی بازنشسته دانشییهاه در صییورتی کییه فرزندانشییان در پییردیس 
درصیید شییهریه مصییو  از محییل درآمییدهای 50تحصیل باشندب به ازای هر فرزندب مبغی تحت عنوان کمک هزینه تحصیل معادا مبلغ ریالی 

خت اختصاصی در سقف اعتبارات تخصصی سالیانهب مشروط به رعایت مفاد آئین نامه مالی و معامالتی و سایر اوابو و مقییررات مربوطییهبپردا
دریافییت مییی کلیه مطالبات و انجام کلیه تعهدات اع  از پرسنلی و غیر پرسنلی در هر مورد و عدم اختالا در ماموریت هییای اصییلی دانشییهاه 

 .  نماید

 شاهد و ایتارگر شهریه پرداز : دانشجویان 10ماده
ایتییارگر دانشییهاه  مشییموا کییاهش شییهریه وفق اوابو و مقررات موهود و به تشخیص و معرفی دفتییر امییور دانشییجویان شییاهد و    -1-10

 باشد.یم

 باشد.نمیدر خصوص پرداخت و تسویه به مورع شهریه  نافی مسئولیت های وی   از مفاد این شیوه نامه عدم اطالو دانشجو:  11ماده 
 

دانشهاه به تصویب رسید و از   رئیسهت  ئ...........................  هیهلسه................................. تاریخ ...تبصره در    7ماده و    11در    شیوه نامهاین  
 ورودی از ساا تحصیلی...................................خواهد بود. شهریه پرداز  شهریه دانشجویی دانشجویان تعیینتاریخ تصویب مالک 

 


