«قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی ناپیوسته ،کارشناسیپیوسته و کارشناسیارشد»
نحوه محاسبه شهزیه دانشجویانی که مدت مجاس تحصیل آنها به اتمام می رسد و اس شورای موارد خاص دانشگاه مجوس باسگشت به
تحصیل اخذ می نمایند.

 -1بِ استٌاد هادُ  ٍ 15تبصزُ آئیي ًاهِ دٍرُ کارشٌاسی ارشد ًاپیَستِ بِ شوارُ  21/154هَرخ  88/1/19طَل هدت هجاس تحصیل داًشجَیاى
کارشٌاسی ارشد ً 4یوسال هی باشد ٍ پس اس آى داًشجَ در ّز هزحلِ ای اس تحصیل باشد  ،اجاسُ تحصیل ًدارد  .هگز با هجَس شَرای تحصیالت
تکویلی ٍ شَرای هَارد خاص داًشگاُ
 -2بِ استٌاد هادُ  15آئیي ًاهِ دٍرُ ّای کارداًی ٍ کارشٌاسی طَل هدت هجاس تحصیل داًشجَیاى کارشٌاسی پیَستِ ً 8یوسال ٍ کارشٌاسی
ًاپیَستِ ً 4یوسال هیباشد ٍ پس اس آى داًشجَ در ّز هزحلِ اس تحصیل باشد اجاسُ تحصیل ًدارد هگز با هجَس شَرای هَ ارد خاص داًشگاُ
 -3بزاساس هادُ  14آئیيًاهِ ًحَُ دریافت شْزیِ  ،هصَب ٍسارت علَم ،تحقیقات ٍ فٌاٍری  :شْزیِ داًشجَ در صَرت اتوام سقف سٌَات
تحصیلی هجاس ،هطابق با تعزفِ سال تحصیلی جاری هحاسبِ خَاّد شد .
 -4بز اساس هادُ  9آئیي ًاهِ هشبَر چٌاًچِ تعداد ٍاحدّای درسی باقیواًدُ داًشجَ در تز م آخز اعن پایاى ًاهِ ،کارآهَسی یا پزٍصُ حداقل 6
ٍاحد باشد داًشجَ هَظف است ًسبت بِ پزداخت شْزیِ ثابت کاهل ٍ شْزیِ هتغیز درٍس آى تزم اقدام کٌد .
 -5بٌابزایي شْزیِ ثابت ٍ هتغیز داًشجَیاًی کِ سٌَات هجاس تحصیل آًْا بِ اتوام هی رسد در صَرت ا خذ هجَس اس شَرای تحصیالت تکویلی ٍ
شَرای بزرسی هَارد خاص داًشگاُ هبٌی بز باسگشت بِ تحصیل ٍ اداهِ تحصیل ،با داًشجَیاى ٍرٍدی جدید هحاسبِ هی گزدد .
تبصزُ  :فقط شْزیِ ثابت ایي قبیل داًشجَیاى (بٌد  )3بزابز تبصزُ  1هادُ  9آئیي ًاهِ فَق الذکز  50درصد شْزیِ داًشج ٍیاى جدید هحاسبِ هی
گزدد.
جمع بندی
نحوه محاسبه شهزیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد که با مجوس شورای موارد خاص امکان
باسگشت به تحصیل و ادامه تحصیل می یابند.
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بِ صَرت کاهل ٍ بزابز شْزیِ داًشجَیاى ٍرٍدی جدید

 50درصد شْزیِ داًشجَیاى ٍرٍدی جدید

معاونت آموسشی و تحصیالت تکمیلی

