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پردیس خودگردان تهران با مشخصات و مفاد زیرر مبلغ شهریه و مشوق های آن برای دانشجویان مقطع کارشناسی تعیین به منظور  شیوه نامهاین ئخ  

 تنظیم شده است:

 تعاریف و اختصارات: 1ماده
که برابر ضوابط مصوب و در قبال برخورداری از خدمات آموزشی های تحصیلی و متشکل از دو بخش ثابت و متغیر است سهمی از هزینه  شهریه: -1-1

 شود.از دانشجو دریافت می

 شود.بخشی از شهریه است که تعیین میزان و نحوه دریافت آن فارغ از واحدهای درسی انتخابی دانشجو انجام می شهریه ثابت:  -2-1

 شود.وابط مصوب، با توجه به نوع و تعداد واحدهای انتخابی تعیین و دریافت میبخشی از شهریه است که میزان آن بر اساس ض شهریه متغیر:  -3-1

به شرط  و شده واحد اخذ به مجاز ثابت، شهریه مبلغ پرداخت با دانشجویان واحد، اخذ زمان در و نیمسالهر  شروع از : پیشبسته اعتباری  -4-1

 برای آن نیمسال در نظر گرفته و مبلغ دریافت می شود. اعتباری بسته سهشهریه متغیر در نداشتن بدهی قبلی، 

 گردد. بخشی از شهریه می باشد که قبل از انتخاب واحد اخذ می شهریه علی الحساب:  -5-1

 شهریه مربوط به واحدهای گذرانده شده در سایر دانشگاه ها که به تأیید دانشگاه صنعتی شریف رسیده باشد. شهریه تطبیق واحد درسی: -6-1

 : شهریه مقطع کارشناسی 2ماده
های پردیس و شاخص متناسب با افزایش هزینه الحساب، علی صورتبه... و غذا، بیمه خوابگاه، هزینه احتساب بدون تحصیلی سال هر شهریه -1-2

شهریه قطعی دانشجویان  ی پردیس در چهارچوب مصوبات هیأت امناء تعیین می گردد.دتورم ساالنه با پیشنهاد رئیس پردیس و تصویب شورای راهبر

 :باشدمی جدول زیر شرح به 1399-1400 ورودی سال تحصیلی

 شهریه ثابت 
 شهریه متغیر 

 واحد کارآموزی و درس صفر واحدی آزمایشگاه و پروژه(هر واحد درس عملی )کارگاه،  هر واحد درس نظری

87.824.911 5.854.995 8.782.490 2.927.497 
 * کلیه مبالغ به ریال می باشد.

و نیرز در اواسرط نیمسرال  )جهرت ثبرت نرام و اخرذ واحردهای درسری(قبل از شروع نیمسرالشهریه دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی طی دو نوبت،  -2-2
عردم اطرالع مطابق اطالعیه های پردیس )اینترنتی، پیامکی و اعالمیره قابرل رویرت( اخرذ مری گرردد و  های پایان نیمسال()تا پیش از شروع امتحانتحصیلی 

 باشد.دانشجو نافی مسئولیت های وی نمی
 بعد از لحاظ نمودن واحدهای اخذ شده در ثبت نام و ترمیم محاسبه می شود. ،نیمسال ایلشهریه قطعی دانشجو در او -3-2
 .در صورت حذف اضطراری واحدها در طول نیمسال تحصیلی شهریه واحدهای حذف شده عودت نمی شود -4-2
آخر و فرزندان آزمون سراسری، نیمسال به منظور تشویق و ایجاد انگیزه بیشتر تحصیلی شهریه دانشجویان ممتاز علمی، نفرات برتر پذیرفته شده -5-2

 اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی شریف طبق مواد مندرج مشروحه زیر تعیین گردیده است.
 الزم االجرا می باشد. 9الی  5اخذ شهریه مصوب این ماده برای کلیه دانشجویان ورودی فاقد امتیازات مواد  -6-2
با تصویب و شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی  متناسب با برای هر سال تحصیلیثابت می باشد و شهریه متغیر  تحصیل کل دورهشهریه ثابت در  -7-2

 .گیردو مبنای محاسبه قرار میشده تعیین هیأت امنا 

  شهریه جهت اخذتصمیم گیری محاسبه و : فرآیند  3ماده
بایست درخواست خرود را بره صرورت می شیوه نامهدر این  9الی  5 در موادمندرج مشوق از مواد از یکی در صورت برخورداری پذیرفته شدگان  -1-3

 د.نبه دفتر پردیس ارائه نمایجهت بررسی کتبی و در مهلت مقرر 
باشند، برای ایرن منظرور  شیوه نامهواجد شرایط مندرج این  ستدلفقط به دانشجویانی تعلق می گیرد که به استناد مدارک م مشوق شهریه های  -2-3

 الزم را ارائه نماید. اتباید مستند شیوه نامهاستفاده از این متقاضی جهت 
موافقت معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشرگاه و مسرتند برر مصروبات با پیشنهاد رئیس پردیس و با مطروحه شیوه نامه اده از فاستمجوز  -3-3

 گردد.شورای راهبردی پردیس صادر می
مانده به عنوان جریمه تأخیر به بدهی دانشجو افزوده مبلغ باقی %10در صورت عدم تسویه کامل شهریه هر نیمسال تا پایان همان نیمسال معادل -4-3

 خواهد شد.
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صورت انصراف از تحصیل دانشجویان نو ورود در پردیس در نیمسال ورودی، مشروط به ارائه نامه تغییر محل پذیرش توسط سازمان در  -5-3

 سنجش و با ارائه مستندات مربوطه، کل شهریه عیناً مسترد شود.

و حداکثر ظرف دوهفته بعد از شروع نیمسال در صورت انصراف دانشجوی نو ورود در همان نیمسال ورودی بدون ارائه نامه سازمان سنجش  -6-3

 شود.شهریه ثابت عودت می %5کل شهریه پرداختی با کسر 

در صورت انصراف دانشجو در طی نیمسال تحصیلی و پیش از شروع امتحانات پایانی آن نیمسال، صرفاً پنجاه درصد از شهریه متغیر آن   -7-3

 گردد.و به طور کامل دریافت میشود. اما شهریه ثابت از دانشجنیمسال عودت می

 شود.ای عودت نمیدر صورت انصراف دانشجو پس از  شروع امتحانات پایانی نیمسال تحصیلی، شهریه-8-3

های زمانی بندهای فوق، الزم است دانشجو شهریه ثابت تمام های دیگر بعد از محدودهدر صورت انصراف از تحصیل و یا انتقال به دانشگاه -9-3

 هایی را که طی آن، واحدی اخذ ننموده است ) منتهی به تاریخ ثبت درخواست کتبی انصراف در دبیرخانه پردیس تهران( پرداخت نماید. ل نیمسا

عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی به منزله انصراف از تحصیل بوده و دانشجو مکلف به پرداخت شهریه ثابت آن نیمسال خواهد  -10-3

 بود. 

در صورت صدور احکام مربوط به کمیته انضباطی یا کمیسیون موارد خاص آموزشی در خصوص اخراج دانشجو، بعد از نیمسال اجرای  -11-3

 حکم، شهریه ای اخذ نمی شود. 

مرخصی در صورت مرخصی تحصیلی دانشجو بدون احتساب در سنوات تحصیلی شهریه ای از دانشجو اخذ نمی شود. بدیهی است در صورت -12-3

دانشجویانی که درخواست حذف نیمسال یا حذف واحد همچنین  تحصیلی با احتساب در سنوات ، شهریه ثابت هر نیمسال از دانشجو اخذ می شود

 باشند.نام شده میپس از مهلت ترمیم را دارند، مشمول پرداخت کل شهریه نیمسال و واحدهای ثبت

، ترمیم و حذف ترم وجود ندارد و لذا در هر صورت الزم است شهریه ترم Wتابستان امکان حذفدر صورت اخذ واحد در ترم  -13-3

 تابستان را بطور کامل پرداخت شود.

  ( 9الی  5 مندرج در موادموادتسهیالت مشوق شهریه )بهره مندی از  ضوابط: 4ماده
    به عنوان شهریه دانشجو ثبت می گردد. 9الی  5مواد در یکی از موارد تعیین شده متقاضی  و درخواست با توجه به شرایط

 باشد.در زمان مقرر می شهریه ثابتشرط الزم برای برخورداری از شرایط تعیین شده برای شهریه عدم وجود بدهی قبلی و پرداخت مبلغ  -1-4
 می باشد.تحصیلی نیمسال  8 ،شرایطبرای واجدان از مواد مذکور بهره مندی سقف مجاز  -2-4
مواد یراد شرده در صورتی که دانشجویان مشمول در هر نیمسالی از دوره تحصیلی خود مشروط شوند در نیمسال بعدی مشمول استفاده از مفاد  -3-4
 نخواهند بود. شیوه نامهاین 
 
 

 

 : شهریه دانشجویان ممتاز علمی5ماده
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تحصیلی به دانشجویان دارای باالترین معدل تحصیلی بره تفکیرک کرد رشرته و سرال ورود و بره شررط و پیشرفت به منظور ایجاد انگیزه بیشتر  -1-5

بره به شرح جدول زیرر  1399-1400حصیلی در سال ت ، شهریه تعیین شدهدرصد با متوسط سه نفر برتر با ایشان در دانشگاه 10حداکثر اختالف معدل
 گردد.می محاسبه و متغیر عنوان شهریه ثابت

 

شهریه ثابت  عنوان 
 )ریال(

 )ریال(شهریه متغیر 

 هر واحد درس نظری
هر واحد درس عملی 

 )کارگاه، آزمایشگاه و پروژه(

 واحد کارآموزی و 

 درس صفر واحدی

 0 رتبه اول 

 21.956.228 رتبه دوم 2.927.497 8.782.490 5.854.995

 43.912.456 رتبه سوم 
واحد درس پایه و تخصصی در آن نیمسال  12یاد شده به تفکیک نیمسال ورودی و بر اساس معدل نیمسال، مشروط بر اخذ حداقل  شهریه های -2-5

 یابد.بر شهریه ثابت تخصیص می
واحد درس پایره و تخصصری در همران نیمسرال اخرذ  12به آن دسته از دانشجویان است که حداقل  مبالغ شهریه مندرج در جدول فوق مربوط -3-5

 نموده باشند.
های اول تا سوم یک رشته و ورودی الزم است نمرات نهایی دانشجویان ثبت گردد. لذا در صورت تأخیر در اعالم نمررات امتحران برای احراز رتبه -4-5

 .شددانشجویان ذینفع به صورت بستانکاری به حساب آنان ثبت خواهد  شهریه تعیین شدهشجویان ممتاز، دان شدندانشجویان پس از مشخص 

 آزمون سراسری ه: شهریه نفرات برتر پذیرفته شد6ماده
تحصریلی در سرال  اخرذ شرهریه ،به منظور جذب نخبگان علمی و تشویق پذیرفته شدگان ممتاز آزمون سراسری برای ثبت نام در ایرن پرردیس -1-6

 :صورت می پذیردبه شرح جدول زیر در طول تحصیل  1400-1399
 

شهریه ثابت  عنوان 
 )ریال(

 )ریال(شهریه متغیر 

 هر واحد درس نظری
هر واحد درس عملی 

 )کارگاه، آزمایشگاه و پروژه(

 واحد کارآموزی و 

 درس صفر واحدی

 1.463.749 4.391.246 2.927.498 0 500رتبه کشوری زیر 

 2.195.623 6.586.867 4.391.246 43.912.456 1000تا  500رتبه کشوری 

 

 

 نیمسال آخرشهریه : 7ماده
اگر تعداد دروس باقیمانده جهت فارغ التحصیلی در نیمسال آخر فقط یک درس و یا تمدید پروژه باشد شهریه متغیر واحد درسی و  -1-7
 ثابت اخذ خواهد شد. ریال به عنوان شهریه 43.912.456مبلغ 
شهریه  ریال به عنوان 43.912.456مبلغ ر و شهریه متغیر واحد درسی صفاگر دانشجو در هر نیمسال صرفاً اقدام به تمدید پروژه نماید،  -2-7

 .اخذ خواهد شد ریال87.824.911 معادل مبلغثابت اخذ خواهد شد و در صورتی که تمدید پروژه بیش از یک نوبت باشد، شهریه ثابت 
می شوند نیز می توانند از تسهیالت فوق بهره مند شوند. بدیهی است استفاده از  (کوآپکارورزی)دانشجویانی که شامل طرح  -3-7

 تسهیالت فوق و نیز این تبصره تنها یکبار در طول تحصیل مجاز است.

 

 

 ( دردانشگاه دیگرCR: شهریه واحد گذرانده شده )8ماده
تطبیق داده شوند، چنانچه دروس وارد می CRبه صورت  تأیید در کارنامهپس از و  از دانشجویانی که تعدادی واحد در دانشگاه دیگر گذرانده -8-1

از شهریه متغیر واحدهای پذیرفته شده دریافت خواهد شد. چنانچه  %50عالوه واحد باشد مبالغی بر مبنای یک ترم شهریه ثابت به 12بیش از  شده
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گردد و دانشجو از پرداخت شهریه ثابت معاف خواهد های پذیرفته شده اخذ میواحد باشد فقط شهریه متغیر واحد 12دروس تطبیق داده شده کمتر از 

 بود.
 دانشجو موظف است به محض ثبت نمرات واحدهای تطبیقی در کارنامه و اعالم آن، شهریه تطبیق واحدهای درسی را پرداخت نماید. :1تبصره 

 

 فرزندان اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی شریف شهریه: 9ماده
فرزندان اساتید دانشگاه صنعتی شریف )رسمی آزمایشی، رسمی قطعی یا بازنشسته( و هیأت علمی پیمانی و کارمندان رسمی یا قراردادی شهریه  -1-9

 .به شرح جدول زیر می باشد 1399-1400تحصیلی در سال سال سابقه کار در دانشگاه صنعتی شریف(  5دانشگاه )با بیش از 
 

شهریه ثابت 
 )ریال(

 )ریال(شهریه متغیر 

 هر واحد درس نظری
 هر واحد درس عملی

 )کارگاه، آزمایشگاه و پروژه(

 واحد کارآموزی و

 درس صفر واحدی

43.912.456 2.927.498 4.391.246 1.463.749 

 

 : دانشجویان شاهد و ایثارگر10ماده
شرایط الزم جهت اخذ تخفیف شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر بر اساس مصوبات و ضوابط وزارت علوم تحقیقات و فنّاوری و مطرابق بنرد  ،  -1-10
بره جهرت ثبرت در سرامانه مرالی  در قالرب بنرنقانون برنامه ششم تعیین شده و مبلغ قابل تخفیف توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تأمین و  88ماده
 شود.نشجو تحویل داده میدا
 

ت رئیسه دانشگاه به تصویب رسرید و از تراریخ تصرویب ...........................  هیأ تبصره در جلسه................................. تاریخ ... ......ماده و  ......در  شیوه نامهاین 
 شهریه دانشجویی دانشجویان ورودی از سال تحصیلی...................................خواهد بود. تعیینمالک 

 
 
 
 
 


