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  دانشگاه اردكان دستورالعمل شهريه

  مقدمه

تدوين گرديده است و به دانشجويان عزيز  رسانياطالعهماهنگ قوانين مصوب شده و بهتر و با هدف اجراي  دستورالعملاين 
  .گرددميدانشگاه اردكان جايگزين تمامي مصوبات قبلي در مورد شهريه دانشجويان 

  تعاريف) 1ماده 

كرده و مشغول به  نامثبتآموزش عالي برابر ضوابط معين پذيرفته شده و  هايدورهفردي است كه در يكي از  :دانشجو 1-1
  تحصيل است.

 ، كارشناسي ناپيوسته ويوستهكارشناسي پكارداني، روزانه و يا نوبت دوم در مقاطع  به صورتتحصيل منظور  :دوره 1-2
 .شودمياست كه طبق ضوابط مربوط برگزار كارشناسي ارشد ناپيوسته 

مبالغي است كه دانشجو به عنوان هزينه تحصيل به دانشگاه مي پردازد و شامل شهريه ثابت (هزينه پايه براي  :شهريه 1-3
ي ها) و شهريه متغير (شهريه بابت اخذ هر واحد درسي) و خدمات آموزشي و فرهنگي (بابت هزينهسالنيمتحصيل در هر 

  .باشدمي) ساليمنارائه خدمات آموزشي و فرهنگي به دانشجويان در هر  جنبي

(در سنوات  بدون پرداخت شهريه از قانون آموزش رايگان و گيريبهرهمنظور شيوه آموزشي است كه دانشجو با  :روزانه 1-4
 .كندميحضوري تحصيل  صورت بهو مجاز تحصيل) 

 به صورتاز آموزش رايگان و با پرداخت شهريه و  منديبهرهمنظور شيوه آموزشي است كه دانشجو بدون  :نوبت دوم 1-5
 .كندميدر دانشگاه تحصيل ، حضوري

 دوره يا تحصيلي نيمسال يك طول در مصوب درسي برنامه طبق آن مفاد كه است درسي ميزان يا مقدار :درسي واحد 1-6
 .شودمي تابستاني اجرا

در ، گذراندن آن براي رفع كمبود دانش و يا مهارت دانشجو، آموزشيدرسي است كه به تشخيص گروه  :درس جبراني 1-7
 آغاز يا طي دوره تحصيلي مربوط ضروري است.

كارشناسي ارشد  ، كارشناسي ناپيوسته وكارشناسي پيوستهكارداني،  تحصيلي سطوحمنظور يكي از  :مقطع تحصيلي 1-8
  .شودميپذيرفته در آن روزانه يا نوبت دوم  به صورتدانشجو است كه ناپيوسته 

منظور مجموعه قوانين و مقررات آموزشي است كه طبق سال ورود دانشجو به آموزش عالي براي او اجرا  :نظام آموزشي 1-9
 .گرددمي
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  قوانين و مقررات) 2ماده 

  .باشندميدر هر مقطع تحصيلي ملزم به رعايت موارد مندرج در اين دستورالعمل  دانشگاه اردكاندانشجويان 

  ميهماني -2-1

نوبت  به صورتنام صرفاً ثبت در دانشگاه اردكان، نوبت دوم و يا روزانه يدانشجو شدن در صورت موافقت با ميهمان 2-1-1
و شهريه متغير  نامثبتزمان  فرهنگي در خدمات آموزشي وهزينه و  شهريه ثابتملزم به پرداخت دانشجو و صورت گرفته  دوم

دانشجو در هر سال تحصيلي بايد  بدين معني كه .باشدمي دانشگاه اردكانمهماني در سال شهريه  مطابق سالنيمدر طول 
هاي آزاد و با مركز آموزشكامل  حسابتسويهو ارسال نمرات دانشجو به دانشگاه مبدأ منوط به شهريه همان سال را بپردازد 

  است. دانشگاه اردكانمجازي 
، هادانشگاهدر ساير و يا ميهمان دائم  سالنيمبراي يك يا چند  دانشگاه اردكاني نوبت دوم دانشجودر صورت ميهماني  2-1-2

دانشگاه به  دانشگاه اردكاندر دانشگاه ديگر طبق شهريه مصوب  ميهماني هايسالنيم ت شهريه ثابتدانشجو ملزم به پرداخ
 .گرددنميفرهنگي از وي اخذ  و خدمات آموزشيشهريه متغير و نيز  هزينه و باشدمي) (مطابق شهريه مصوب سال ورود اردكان

 به صورتبر اساس مقررات آموزشي ملزم به پرداخت شهريه دروس اخذ شده كه  دانشگاه اردكاندانشجوي روزانه  2-1-3 
درسي را براي اولين بار به صورت مهمان در دانشگاه ديگر اخذ نموده و آن درس را نگذرانيده و مجددا در اگر  باشدميمجدد 

 .را بپردازد آن درساخذ مجدد اخذ نموده است بايد شهريه  دانشگاه اردكان

به صورت مهمان در  اخذ و نگذرانيده و همان درس را دانشگاه اردكانكه درسي را در  دانشگاه اردكاندانشجوي روزانه  2-1-4
، دانشگاه اردكاندر كارنامه وي در مهماني  سالنيمدر زمان معادل سازي و ثبت دروس نبايد ، دانشگاه ديگر اخذ مجدد نموده

  .را بپردازداخذ مجدد درس شهريه 

 قبل از هفته سوم اگر تا دانشگاه اردكانتوسط ايشان پس از تاييد درخواست مهماني  ديگر هايدانشگاهدانشجويان  2-1-5
 باشندمي سالنيمثابت  شهريهملزم به پرداخت ، دندهانصراف  دانشگاه اردكاندر از درخواست مهماني خود  تحصيلي سالنيم

د نخواه سالنيمشهريه متغير و شهريه ثابت ملزم به پرداخت بعد از هفته سوم باشد  ايشانو در صورتي كه انصراف از مهماني 
  بود.

در نظام نوبت دوم پذيرش شده و ملزم به پرداخت شهريه ثابت و  الزاماً دانشگاه اردكاندانشجويان مهمان دائم در  2-1-6
براي تمامي دانشجوياني  كه اين قانون باشندميمهمان عادي  انمشابه دانشجويتحصيلي سال هر در متغير مطابق شهريه مصوب 

قابل اجرا خواهد بود و  يابدميتغيير  دانشگاه اردكانبه وضعيت مهماني دائم در  97-98اول  سالنيمكه وضعيت ايشان از 
با وضعيت مهمان  دانشگاه اردكانسال ورود ايشان به شهريه نوبت دوم در ، اين تاريخشهريه دانشجويان مهمان دائم قبل از 

   .باشدميدائم 

را يافته تا پس از عدم  دانشگاه اردكاندر  سالنيممجوز مهماني دو ، دانشجوياني كه با مجوز ستاد شاهد وزارت علوم 2-1-7
وزارت  10/3/1388مورخ  20788/46شماره آئين نامه  و مشمولانتقال يابند  دانشگاه اردكانبه  سالنيممشروطي در آن دو 

  .باشندميمعاف پرداخت شهريه  ازگردند تحقيقات و فناوري  لوم،ع
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  از تحصيلانصراف  - 2-2

و انجام مراحل پذيرش حضوري كه  دانشگاه اردكانمراجعه به جديدالورود نوبت دوم پس از  در صورتي كه دانشجوي 1-2-2
بابت توسط وي از  مبالغ پرداختي هيچكدام از نمايداز تحصيل درخواست انصراف ، انجامدبه صدور كارت دانشجوئي موقت مي

در صورتي كه انصراف از تحصيل دانشجو بعد از پايان  ضمناً .شودنمي فرهنگي بازگردانده –و خدمات آموزشيشهريه ثابت 
پذيرش شركت دانشجو در . در صورت عدم گرددمياخذ  از دانشجوشهريه متغير نيز ، باشدتحصيلي  سالنيمهفته سوم 

 .شودميكل مبلغ شهريه عودت داده ، يحضور
 سالنيماصلي هر  نامثبتقبل از  و ارائه آن به كارشناس مربوطه در صورت تكميل فرم انصرافدانشجويان نوبت دوم  2-2-2
فقط  هفته سومتا پايان اضافه  و انصراف بعد از حذفدر صورت و پرداخت نمايند  ايشهريهنبايد ، اضافه و حذفزمان قبل از  تا

 اخذفرهنگي ، هزينه خدمات آموزشيمتغير و ، كل شهريه اعم از ثابت، بعد از آن ليو گرددمياخذ  سالنيمشهريه ثابت 
مالك توسط كارشناس آموزش دانشكده گلستان در سيستم دانشجو انصراف  درخواست در همه موارد تاريخ ثبت .گرددمي

 .محاسبات شهريه است

  و بازگشت به تحصيل اخراج -2-3

ي است كه اخراج محسوب سالنيمحساب تا پايان چنانچه دانشجوي نوبت دوم به هر دليلي اخراج شود ملزم به تسويه 2-3-1
  گردد.مي

ادامه تحصيل ، ميسيون موارد خاص اجازه بازگشتك دانشجويان روزانه و نوبت دوم تمامي مقاطع تحصيلي كه با مجوز 2-3-2
ادامه تحصيل يا ، در نظام نوبت دوم و با پرداخت شهريه مصوب سال صدور اجازه بازگشت صرفاً يابندمييا افزايش سنوات 

  باشند.افزايش سنوات در همان مقطع قادر به ادامه تحصيل مي

در د خاص امكان بازگشت و ادامه تحصيل اردر صورتي كه دانشجوي روزانه اخراجي كه با مجوز كميسيون بررسي مو 2-3-3
 سالنيماز نظر ميانگين برتر   %20مجوز فوق الذكر حائز رتبه اولين پس از اخذ  سالنيمدر اولين ، يابدمينظام نوبت دوم را 

به نظام آموزشي  تواندميدر بين دانشجويان مشغول به تحصيل هم ورودي و هم رشته خود در طول سنوات مجاز تحصيل شود 
 %20اخذ رتبه  سالنيمشهريه ، روزانه و رايگان ادامه تحصيل دهد. در هر صورت به صورتهاي بعدي سالنيمروزانه برگشته و از 

فقط ، برتر %20در محاسبه رتبه  تعداد دانشجويان مشغول به تحصيلمالك شمارش  .گرددنمي بازگرداندهبرتر به دانشجو 
كه الزم است تعداد دانشجويان مشغول به تحصيل غير  بوده دانشگاه اردكاندانشجويان هم ورودي و هم رشته غير مهمان در 

برتر دانشجو براي  %20درخواست كتبي بررسي وضعيت احراز رتبه  نفر كمتر نباشد. 10مهمان با احتساب شخص دانشجو از 
به اداره ، ادامه تحصيل سالنيمتا پايان امتحانات دومين  بايد توسط شخص دانشجو و حداكثر الزاماًاين ماده مزاياي استفاده از 

تحويل شده كه مالك تاريخ تحويل درخواست نيز زمان بارگذاري آن در پرونده الكترونيكي  دانشگاه اردكانامور آموزشي 
حقي را براي دانشجو ، الذكر تحت هيچ شرايطي وق. ارائه درخواست پس از زمان فباشدمي آموزشدانشجو توسط كارشناس 
  .كندمياين ماده ايجاد نجهت استفاده از مزاياي 

كه با رأي كميسيون موارد خاص امكان ادامه تحصيل به مقررات آموزشي  مطابقاخراجي  نوبت دوم اندانشجويفقط  2-3-4
پس  سالنيمدر (مطابق با شهريه دانشجو  انتقال سالنيمملزم به پرداخت شهريه ثابت  اندشرط انتقال به دانشگاه ديگر يافته
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و دانشجويان روزانه از پرداخت اين شهريه معاف  دنباشمي به عنوان هزينه انتقال خاص) اردبررسي مو شوراي از صدور مجوز
 دانشگاه اردكاندانشجويان روزانه اخراجي نيز كه با مجوز كميسيون بررسي موارد خاص اجازه ادامه تحصيل در  .باشندمي
به دانشگاه ديگري انتقال يابند از ، پس از اخذ مجوز ادامه تحصيل سالنيمتنها در صورتي كه بالفاصله در اولين  يابندمي

  شهريه به عنوان هزينه نقل و انتقاالت معاف خواهند بود.  سالنيمپرداخت يك 

 گرددميكه با مجوز كميسيون موارد خاص با بازگشت به تحصيل آنها موافقت  روزانه و نوبت دوم تمامي دانشجويان 2-3-5
 ملزم به پرداخت شهريه، قبل از صدور مجوز كميسيونعدم مراجعة هاي سالنيمدر  ايشان مرخصي تحصيليهاي سالنيمبراي 
مطابق شهريه نوبت دوم دانشگاه در همان سال اخذ مرخصي تحصيلي (بدون توجه به شهريه سال مرخصي  سالنيمهر ثابت 

  . باشندميورود دانشجو) 

  و تغيير رشته انتقال -2-4

 يك آمده ملزم به پرداخت شهريه ثابت عمل بهبه دانشگاه ديگري موافقت  هاآنكه با انتقال  ن نوبت دومدانشجويا 2-4-1
  .باشندميبه عنوان هزينه انتقال  سالنيم

در  ايشانتغيير رشته با  توأمانتقال و يا  دانشگاه اردكانبه  هادانشگاهاز ساير  هاآنبا انتقال دانشجوياني كه شهريه  2-4-2
محاسبه  دانشگاه اردكانبه  با تغيير رشته توأميا انتقال  انتقالبراساس شهريه مصوب سال  شودمينظام نوبت دوم موافقت 

ان با نظام آموزشي دانشجويان . براين اساس اين امكان وجود دارد كه قوانين محاسبه شهريه اين دسته از دانشجويگرددمي
   متفاوت باشد.وردي آنان هم

را در آزمون سراسري كسب نموده  دانشگاه اردكان روزانه كارشناسي كه كد قبوليكارداني و طع ادانشجويان روزانه مق: 1تبصره
ارائه فرم الزم است تا قبل از  باشندمي) (از طريق عادي يا كميسيون موارد خاص دانشگاه اردكانو متقاضي انتقال دائم به 

مهمان و در نظام نوبت دوم پذيرش شده و در صورت  به صورتابتدا با ارائه فرم مهماني و ، دانشگاه اردكانانتقال به درخواست 
به دانشجو ، مجموع) و در سالنيمحداكثر تا دو ( مهمانيي هاترمبرتر بين دانشجويان هم ورودي آن رشته در  %20احراز رتبه 

مستقيم و  به صورتانتقال دانشجو . يابندميانتقال  دانشگاه اردكانبه  روزانه و در غير اين صورت در نظام نوبت دوم صورت
در نظام  صرفاً )شودمي دانشگاه اردكانمنتهي به درخواست انتقال به  (پي در پي و بدون وقفه كه بدون مهماني قبلي پيوسته

در صورت دارا  باشندمي دانشگاه اردكاننوبت دوم انجام خواهد شد. دانشجوياني كه به هر دليل متقاضي انتقال مستقيم به 
درخواست انتقال مستقيم  توانندميرسيده باشد  دانشگاه اردكانبودن شرايط نخبگي كه به تائيد دفتر استعدادهاي درخشان 

انتقال مستقيم ايشان در ، ارائه داده تا در صورت موافقت دانشگاه اردكانون بررسي موارد خاص روزانه را به كميسي به صورت
مشغول  فقط دانشجويان هم ورودي و هم رشته، در محاسبه تعداد دانشجويان مشغول به تحصيل حالت روزانه به انجام رسد.

 باشمارش شده كه الزم است تعداد دانشجويان مشغول به تحصيل غير مهمان  دانشگاه اردكانغير مهمان در به تحصيل 
هاي مهماني دانشجو براي استفاده از مزاياي تبصره حاضر سالنيممجموع  ضمناً نفر كمتر نباشد. 10احتساب شخص دانشجو از 
در بيش از دو  97-98اول  سالنيممحاسبه رتبه دانشجوياني كه تا قبل از  بيشتر باشد. سالنيمدو  نبايد در هيچ شرايطي از

مورد ارزيابي قرار  دانشگاه اردكاندر  در كل ترمهاي مهماني ايشانو مجموع  به صورت اندبوده دانشگاه اردكانمهمان  سالنيم
 96-97اول  سالنيمهستند و مهماني آنان از  دانشگاه اردكانبدين منظور تمامي دانشجوياني كه مايل به انتقال به . گيردمي
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دانشگاه (پي در پي و بدون وقفه كه منتهي به درخواست انتقال به  سالنيمدو  حداكثر تا، شروع شده است ملزم به مهماني
را برتر   %20 امكان درخواست استفاده از مزاياي مرتبط با قرار گرفتن در رديفهستند در غير اينصورت ) شودمي اردكان
   .داشتد ننخواه

قبلي شدن  همانم چون امكان، دارند دانشگاه اردكانبه باتغيير رشته  توأمدر مورد دانشجوياني كه تقاضاي انتقال : 2تبصره 
(در  سالنيمدو حداكثر اول و يا  سالنيمدر يافته و در صورتي كه با تغيير رشته  توأمدر نظام نوبت دوم انتقال ، ميسر نيست

پس از درخواست وضعيت نظام نوبت دوم ايشان ، قرار گيرندجديد برتر دانشجويان هم ورودي رشته  %20در زمره  مجموع)
روزانه تبديل دوره به  برتر %20زمان احراز شرايط از ايشان  دوره تحصيلي، و بررسياين ماده)  5(مطابق تبصره دانشجو كتبي 

برتر (در مجموع) به دانشجو  %20تبه فرصت جهت كسب ر شهريه پرداخت شده توسط دانشجو در ترمهاي اما خواهد شد
   .شودمينبازگردانده 

نظر  پس ازبه صورت روزانه  دانشگاه اردكانقاضي انتقال به تمان روزانه مقاطع كارشناسي ارشد دانشجويدرخواست : 3تبصره
   .باشدمي و قابل بررسي دانشگاه اردكان موارد خاص بررسي شورايدر تخصصي شوراي دانشكده /گروه مستقل 

واحد تعداد نبايد ، برتر دانشجويان مقاطع كارشناسي %20رتبه  يني مورد بررسي حائزهاسالنيمبديهي است در : 4تبصره
 هايسالنيم/سالنيمميانگين ، برتر %20رتبه . شايان ذكر است در محاسبه باشدواحد  14كمتر از  سالنيمدر  باقيمانده دانشجو
مشغول به تحصيل هم رشته و هم ورودي دانشجو (سال ورود دانشجو به آموزش  انتعداد تمامي دانشجوي %20دانشجو بايد در 

  قرار گيرد. دانشگاه اردكاندر  مهمانهم رشته احتساب دانشجويان  بدونعالي) 

توسط بايد  الزاماًي اين ماده هابراي استفاده از تبصرهبرتر دانشجو  %20بررسي وضعيت احراز رتبه درخواست كتبي : 5تبصره 
 دانشگاه اردكان يآموزشامور به اداره ، برتراحراز رتبه  سالنيمپس از  سالنيمحداكثر تا پايان امتحانات شخص دانشجو و 

اداره امور دانشجو توسط كارشناس  يونيكتحويل شده كه مالك تاريخ تحويل درخواست نيز زمان بارگذاري آن در پرونده الكتر
حقي را براي ، تحت هيچ شرايطي، احراز رتبه سالنيمكامل از  سالنيمارائه درخواست بعد از گذشت يك  .باشدميآموزش 

  .كندميي اين ماده ايجاد نهادانشجو جهت استفاده از مزاياي تبصره

و تحصيالت و تفسير بيشتر دارد بر عهده شوراي آموزشي  بررسيمواردي كه مبهم بوده و نياز به  در گيريتصميم: 6تبصره 
  .باشداردكان ميدانشگاه تكميلي 

  كميل ظرفيتت -2-5

 ادامهدر صورت عدم تمايل به  شوندميپذيرفته  ديگر هايدانشگاهكه در تكميل ظرفيت نوبت دومي  شجويانندا 2-5-1
در صورتي كه تاريخ نامه معرفي دانشجوي نوبت  .با آنان رفتار خواهد شد همانند دانشجويان انتقالي اردكاندانشگاه در  تحصيل

يك به شرط آنكه دانشجو در هيچ، باشد سالنيمو قبل از شروع امتحانات پاياني  سالنيمدوم در قالب تكميل ظرفيت در طول 
دانشجويان معاف خواهد بود.  سالنيمشركت نكرده باشد از پرداخت شهريه متغير واحدهاي درسي  سالنيماز امتحانات پاياني 

نيز  شوندمينوبت دومي كه با مجوز سازمان سنجش آموزش كشور در هر قالبي به عنوان قبول شده در دانشگاهي ديگر اعالم 
   ملزم به پرداخت شهريه ثابت به عنوان هزينه نقل و انتقال خواهند بود.
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. باشندميدانشجويان روزانه داراي شرايط ماده حاضر از پرداخت هر گونه شهريه و يا هزينه نقل و انتقال معاف  2-5-2
در صورتي كه در امتحانات پاياني ، و غيره و يا قبولي مجدد به دليل اعالم اشتباه معدل دانشجويان روزانه قبولي تكميل ظرفيت

  خود شركت نموده باشند ملزم به پرداخت شهريه آموزش رايگان به وزارت علوم مطابق مقررات جاري خواهند بود.  سالنيم

  فرقهموارد مت -2-6

در  ي كهاندانشجوي و همچنين نمايندميمازاد بر سرفصل مصوب وزارت علوم اخذ  درسي راكه  ايروزانهدانشجويان  2-6-1
سال اخذ نوبت دوم در مصوب بايد شهريه متغير  نمايندميدرسي را براي جبران معدل اخذ طول سنوات مجاز تحصيل خود 

  د. ندرس را پرداخت نماي

الزم براي كه بخشي از واحدهاي آن درس بيشتر از تعداد واحدهاي  انددرسي را اخذ نمودهدانشجوياني كه : 1تبصره 
   هستند.از پرداخت شهريه متغير آن درس معاف  باشدمي التحصيلي ايشان مطابق سرفصلفارغ

شهريه متغير واحد اصلي/تخصصي مقطع  بايدبه ازاء هر واحد جبراني خود مقطع كارشناسي ارشد  دانشجويان روزانه 2-6-2
  .قبلي را پرداخت نمايند

موظف به  ترم تابستاناخذ درس در متقاضي  دانشگاه اردكانشبانه يا ميهمان در ، كليه دانشجويان اعم از روزانه 2-6-3
  باشند.پرداخت شهريه ثابت و متغير ترم تابستاني مي

 .گيردنميتعلق  ايشهريهاخذ شده در تابستان توسط دانشجويان روزانه  و معرفي به استاد كارآموزي دروسبه  2-6-4
شهريه كل و  ترم تابستان شهريه ثابتبايد يك سوم كارآموزي در تابستان درس  صرفاًدانشجويان نوبت دوم در صورت اخذ 

  متغير واحد را بپردازند.

در تقويم تعيين شده  يزمانبازه كه در در صورتي توسط دانشجويان نوبت دوم به واحدهاي معرفي به استاد اخذ شده  2-6-5
د از زمان مقرر نمره دروس عو چنانچه ب گيردميگردد فقط شهريه متغير تعلق  و قفل نمره ثبت توسط استاددانشگاه آموزشي 

   نيز تعلق خواهد گرفت. فرهنگي، آموزشي گردد شهريه ثابت و خدماتو قفل ثبت 

دومين بار اخذ نموده  اخذ شده توسط دانشجويان نوبت دوم در صورتي كه براي، ترم 2دار به واحدهاي پروژه و مهلت 2-6-6
توسط استاد نمره ثبت و قفل گردد فقط دانشگاه ) و در صورتي كه در زمان تعيين شده در تقويم آموزشي اندرد شده (قبالً

فرهنگي ، گيرد و چنانچه بعد از زمان مقرر نمره دروس ثبت و قفل گردد شهريه ثابت و خدمات آموزشيشهريه متغير تعلق مي
   گرفت.نيز تعلق خواهد 

و  باشندمي درسملزم به پرداخت شهريه متغير آن  درسيا اضطراري  دانشجويان نوبت دوم در صورت حذف اجباري 2-6-7
  .باشندمينيز  فرهنگي و متغير و خدمات آموزشي، شهريه ثابتملزم به پرداخت در صورت حذف كامل ترم 

به مرخصي با  ضمناً .گيردميشهريه ثابت تعلق دانشجويان نوبت دوم به مرخصي با احتساب يا بدون احتساب سنوات  2-6-8
  .گيردمياحتساب يا بدون احتساب دانشجويان روزانه پس از سپري شدن سنوات مجاز تحصيل ايشان نيز شهريه ثابت تعلق 
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تنها يك شهريه ، 93 -94اول  سالنيمدانشجويان نوبت دوم مربوط به قبل از بدون احتساب پي در پي  هايمرخصيبه : تبصره
  .گيردميتعلق مرخصي  سالنيمبراي اولين ثابت 

ملزم به پرداخت شهريه ثابت و ، ي شدن سنوات مجاز تحصيلدانشجويان روزانه تمام مقاطع تحصيلي پس از سپر 2-6-9
مجدد مجوز افزايش اخذ ت در صور .باشندميمتغير نوبت دوم مطابق شهريه مصوب سال اخذ مجوز افزايش سنوات تحصيل 

  هاي مجدد نيز به شهريه سال اخذ مجوز جديد تغيير خواهد يافت.سالنيمشهريه پرداختي توسط دانشجو در ، سنوات تحصيل

به  94كارشناسي ارشد ورودي و  92و  91كارشناسي ورودي كارداني، در مورد دانشجويان مشمول آموزش رايگان  2-6-10
در ، طراري يا حذف ترم دروسحذف اض، ارشد)كارشناسي ( غيرموجهموجه و يا غيبت ، صورت عدم كسب نمره قبولي در، بعد

براساس تعرفه مصوب هيات ، متغير آن درس رادانشجو هزينه ، براي انتخاب مجدد درس الزم استسقف مجاز سنوات تحصيل 
مبناي محاسبه ميزان شهريه پرداختي در طول سنوات مجاز تحصيلي دانشجو بر اساس شهريه  امناء دانشگاه پرداخت نمايد.

   .باشدمي دانشگاه اردكانسال ورود دانشجو به 

از پرداخت شهريه متغير اخذ  17/8/1394مورخ  1381/820/400ايثارگران به شماره دانشجويان مشمول آئين نامه : 1تبصره 
. چنانچه دانشجوي فوق مجبور به اخذ مجدد درس بيش از يك بار گردد بايد هزينه باشندميمجدد درس براي اولين بار معاف 

  را پرداخت نمايد.

   .باشدميا يك شماره درس و يا با شماره دروس معادل شامل اخذ درس بيش از يكبار ب، مفهوم اخذ مجدد درس: 2تبصره 

  شهريه) 3ماده 

   دانشجوي ممتاز احراز شرايط -3-1

هاي معتبر اعالم شده توسط وزارت در دانشگاه و نيز جشنوارهبرتر  هايرتبهبه منظور ترغيب و تشويق دانشجويان براي كسب 
احراز رتبه  شرايط، )سيناابن و رازي فارابي، خوارزمي، هايكشور، جشنوارهعلوم، تحقيقات و فناوري (المپياد علمي دانشجويي 

  :گرددميبه شرح زير تعيين دانشگاه در  ممتاز

مربوطه بين دانشجويان هم ورودي و هم  سالنيمكه موفق به كسب باالترين معدل در  دانشجويان دوره نوبت دوم 3-1-1
 :گردنددانشجوي ممتاز محسوب مي با رعايت موارد زير شوندمي) نوبت دوم -رشته خود در مجموع دو دوره (روزانه

  :كمتر نباشد زيربراي هر مقطع از مقدار تحصيلي  سالنيمپايان در حداقل واحد درسي باقي مانده دانشجو  الف)

  واحد 14: (پيوسته و ناپيوسته) كارشناسيكارداني و 

  )نامهپايانبدون (واحد  8: كارشناسي ارشد

  .گرددميفقط در سنوات مجاز تحصيل هر مقطع و ورودي لحاظ دانشجويان ممتاز شهريه  )ب
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بدون احتساب دانشجويان مهمان مشغول به تحصيل كه حداقل تعداد دانشجوي  گردددر مواردي لحاظ مياول كسب رتبه  )ج
  نفر باشند. 7و  20به ترتيب كارشناسي ارشد (پيوسته و ناپيوسته) و  كارشناسيكارداني، حصيلي هر كد رشته در مقاطع ت

يك ، ي مشغول به تحصيلنفر دانشجو 20به ازاي هر ، (پيوسته و ناپيوسته) كارشناسيكارداني و  مقاطعدر خصوص : 1تبصره 
  . شودمياضافه  رتبه ممتازنفر به سهميه افراد 

) دانشگاه اردكانتعداد دانشجوي مشغول به تحصيل (به غير از دانشجويان مهمان در  ،ممتاز دانشجويمبناي تعيين : 2تبصره 
  .باشدمير كد رشته ورودي دانشجو د

دانشجويان  و، تغيير رشته داخلي، دانشگاه اردكانبه تغيير رشته  با توأمو انتقال  انتقال دائمرتبه اولي شامل دانشجويان  )د
   .شودمينيز  غير ايراني

 سالنيمبدون در نظر گرفتن اينكه نمره درس مذكور تا پايان  اندرا اخذ نموده دارمهلتدانشجوياني كه درس پروژه : تبصره
در زمان بررسي معدل دانشجويان در رتبه بندي شركت داده  سالنيمو تنها با احتساب معدل ثبت و قفل شده است يا خير 

حقي را براي ، برتر پس از معرفي فرد دارادامه. ثبت نمره درس گردندميار برخورددانشجويان ممتاز شهريه شرايط شده و از 
  ايجاد نخواهد كرد و تغييري در نتيجه بررسي نخواهد داد.دانشجويان 

  ميزان شهريه  -3-2

باشند بر اساس ارقام جدولي  مقادير شهريه دانشجويان عادي نوبت دوم و دانشجوياني كه يكي از شرايط ممتازي را كسب نموده
 شانزدهمين صورتجلسه از هشتم دستور مصوبهخواهد شد (موضوع  تهيه و تصويبكه هر ساله توسط هيأت رئيسه دانشگاه 

  گردد. تعيين مي) 05/11/1393مورخ  يزد دانشگاه امناي هيأت عادي نشست

  روش پرداخت شهريهزمان و ) 4ماده 

  :گيردميدر دو بخش صورت  سالنيمپرداخت شهريه در هر  4-1

  سالنيماصلي هر  نامثبتقبل از  تافرهنگي  -و خدمات آموزشي الف) شهريه ثابت

  بعد سالنيممقدماتي  نامثبتقبل از  حداكثر تا ب) شهريه متغير

طريق امكانات سامانه  توانند ازشده مي تبصره: دانشجوياني كه ملزم به پرداخت شهريه هستند از زمان ثبت نهايي دروس اخذ
  اي شهريه خود را طبق مسير زير پرداخت نمايند:صورت مرحله گلستان به

  شهريه  آموزش
 پرداختهاي الكترونيكي

  دانشجو
 تغيير مبلغ در كادر
درگاه بانك عامل  مبلغ پرداختي
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مبلغ ، كليك روي مبلغ مندرج با، پرداختيمبلغ  كادرهنگام پرداخت الكترونيكي شهريه در در الزم است  در اين خصوص
پرداخت  را شهريه خود بخشي از مايل هستندكه زمان  هر تواننددانشجويان مي انجام اين فرآيند د. باندرج نماي را اختياري خود

  مشكل نگردند. اصلي دچار مقدماتي يا زمان انتخاب واحد در نموده تا

  است. ميسرالكترونيكي  صورت بهو سامانه گلستان دانشجو ورود دانشجو به  طريق ازپرداخت شهريه فقط 4-2

هيأت امناي دانشگاه يزد و                         پس از تصويب در جلسه هيأت رئيسه دانشگاه در جلسه مورخ  دستورالعملاين 
  .باشدا مياالجرالزم هاوروديبراي همه  1397-98 سالتحصيلي اول  سالنيماز  رسيد ومؤسسات عضو به تصويب 


