
 

   بسته اعتباری

 1401-1402لی یسال تحص 

 ماده یک: تعاریف: 

های تحصیل و متشکل از دو بخش ثابت و متغیر است که برابر ضوابط مصوب و در قبال   ز هزینهنشجو اداشهریه: سهم   -1-1

 شودی از دانشجو دریافت م یدمات آموزشخ ورداری از خبر

  ی دانشجو انجام م   ی انتخاب  یاز شهریه است که تعیین میزان و نحوه دریافت آن فارغ از واحدهای درس  یشهریه ثابت: بخش -2-1

 .شود

تعیین   یاز شهریه است که میزان آن بر اساس ضوابط مصوب، با توجه به نوع و تعداد واحدهای انتخاب  یشهریه متغیر: بخش -3-1

 .شود یو دریافت م

ت مبلغ شهریه ثابت، مجاز به خذ واحد، دانشجویان با پرداخو در زمان اتحصیلی  بسته اعتباری: پیش از شروع هر نیمسال   -4-1

پرداخت در سه بسته اعتباری برای آن نیمسال  خود را حداکثر  شهریه متغیر  قبل ،    یذ واحد شده و به شرط نداشتن بدهخا

 .می نماید

 رتبه اعتباری: جمع امتیازهای کسب شده پرداخت شهریه توسط دانشجو در پایان هر نیمسال می باشد. -5-1

روز یک تاخیر نمره منفی: در صورت عدم واریز مبلغ شهریه در تاریخ سر رسید اعالم شده در سامانه پرداخت، به ازای هر  -6-1

 . کسر می شوداعتبار دانشجو   ازنمره منفی 

 .داضافه می شودانشجو  ی یک نمره مثبت به رتبه اعتبار پرداخت شهریه زودتر از بازه اعالمی،نمره مثبت: به ازای هر روز  -7-1

 که توسط پردیس اعالم می گردد.  اعتباری  های  بسته تسویه هر یک ازسررسید پرداخت: تاریخ  -8-1

نشانی   -9-1 به  دانشجویان  شهریه  پرداخت  سامانه  همان  پرداخت  سامانه  پرداخت:  می   https://pay.edu.sharif.eduسامانه 

نشانی در  این  از طریق  tic.sharif.edu  خودگردان)  سیپرد  گاهوب  باشد ضمناً    ی منو   در  هیشهرپرداخت   "  نهیانتخاب گز  ( 

 . نیز قابل دسترسی است"ییدانشجو ی حسابدار

 فرآیند ثبت بسته اعتباری:ماده دو:

 تعریف می گردد.امتیاز  100در ابتدای ورود دانشجو، رتبه اعتباری هر دانشجو معادل  -2-1

از سه بسته   100دانشجویی که دارای    1400-1401در سال تحصیلی     -2-2 امکان برخورداری  باشد  اعتباری  به عنوان رتبه  امتیاز 

 ریال را خواهد داشت. 50.000.000اعتباری هر یک به مبلغ 

 .اعتباری به همان میزان کاهش می یابد امتیاز سقف بسته 100در صورت کاهش رتبه اعتباری دانشجو به اعدادی کمتر از  -2-3

اعالم    -2-4 وفق  نیمسال  ابتدای هر  در  پرداخت  ایمیل    پردیستاریخ سررسید  ارسال  پردیس،  سایت  در  اطالعیه مندرج  از طریق 

 به دانشجویان اطالع داده می شود.و ثبت در سامانه پرداخت  ،ارسال پیام کوتاه 

تا    0رتبه اعتباری دانشجو در بازه عدد    .استقبل    نیمسالبر مبنای امتیاز کسب شده در    نیمسالبسته های اعتباری هر  سقف    -5-2

 . تغییر می کند 100
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   بسته اعتباری

 1401-1402لی یسال تحص 

 ماده سه: جداول  

   جدول بسته اعتباری: -1-3

شهریه  زیر  جدول    جدول زیر را مشاهده می نماید.با توجه به امتیاز کسب شده مشابه  دانشجو پس از اخذ واحد در سامانه پرداخت 

 است. 1401-1402 اولریال در نیمسال 138.000.000یه متغیر آن و شهر 100اعتباری  امتیاز  بادانشجویی 

 عملیات  مبلغ پرداختی شما  بدهی شما  امتیاز پرداخت  سررسید پرداخت  اعتبار شما 

 28.000.000 28.000.000 تعداد روز باقیمانده  15/08/1401 55.000.000
 

 55.000.000 55.000.000 تعداد روز باقیمانده  15/09/1401 55.000.000
 

 55.000.000 55.000.000 تعداد روز باقیمانده  15/10/1401 55.000.000
 

 جدول سابقه اعتبار  -2-3

 توضیح امتیاز  تاریخ پرداخت تاریخ اعتبار مبلغ اعتبار  ترم

 پرداخت شما      

      

      

      جمع  

 سواالت متداول:ماده چهار:

  شهریه تاثیر دارد؟مبلغ آیا نمره منفی به میزان   -1-4

نمره منفی باعث افزایش یا کاهش شهریه نمی شود و میزان مبلغ اعتبار شما برای ترم های بعد افزایش یا کاهش می یابد. اگر نمره 

 اعتبار دانشجو صفر باشد باید مبلغ شهریه متغیر و ثابت را ابتدای ترم پرداخت کند در غیر اینصورت امکان ترمیم واحد ندارد. 

  چگونه محاسبه می شود؟ بسته های اعتباری  -2-4

ماای  90روز با تاخیر پرداخت کنید اعتبااار شااما  10فرض کنید اگر بسته های اعتباری با توجه به اعتبار کسب شده دانشجو می باشد. 

 .سقف اعتبار تبدیل می شود درصد   90معادل ریال  49.500.000 به مبلغ ، بسته اعتباری ریال   55.000.000شود و به جای بسته های 

  باشد بسته اعتباری بیشتر می شود؟ 100اگر نمره مثبت باالی  -3-4

 نیز محاسبه نمی شود.100است و همانطور که نمره منفی زیر صفر نداریم نمره مثبت باالی   100تا  0امتیاز بسته اعتباری بین 

 نم اعتبار منفی رو جبران کنم؟اچگونه میتو-4-4

بسته اعتباری که سررسیده شده را زود تر پرداخت کنید که نمره منفی شما بیشتر نشود و برای جبران نمره های منفاای ثباات   ابتدا

تا با دریافت نمره مثبت امتیازات منفی شما جبران   نمائیدشده می توانید بسته های بعدی را زودتر از سررسید اعالم شده پرداخت  

 شود.

  م؟ینم چک کناا میتواز کج انمره منفی ر  -5-4

  .پرداخت آنالین جدول سررسید شده هر بسته شهریه و امتیازات اعتبار به روز درج شده است در سامانه

https://pay.edu.sharif.edu/sdf/pages/main.jsf
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   بسته اعتباری

 1401-1402لی یسال تحص 

 پرداخت کنم؟ یکجا بسته های اعتباری رامی توان آیا   -6-4

اعااالم شااده در بسااته هااای اعتباااری بله در سامانه پرداخت این امکان وجود دارد که شهریه متغیر را بصورت یکجا و یا وفق جاادول  

 پرداخت نمایید.

 ؟در صورت بروز مشکل احتمالی پرداخت شهریه راه های ارتباط با کارشناسان پردیس به چه صورت است-7-4

تماااس بگیریااد تااا  66166014ایمیل بزنید یااا در ساااعات اداری بااا شااماره gmail.com1362aesfandiari@ درس آمی توانید به 

 .نمایدراهنماییتان در اسرع وقت کارشناس امور شهریه پردیس 
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