
 

 
 

 دستورالعمل شهریه

 مقدمه

دوین تبه دانشجویان عزیز  رسانیاطالعهماهنگ قوانین مصوب شده و بهتر و با هدف اجرای  دستورالعملاین 

 .گرددمیگردیده است و جایگزین تمامی مصوبات قبلی در مورد شهریه دانشجویان 

 تعاریف 1ماده 

 نامبتثآموزش عالی برابر ضوابط معین پذیرفته شده و  هایدورهفردی است که در یکی از  دانشجو: 1-1

 کرده و مشغول به تحصیل است.

کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری است که به صورت  هایدورهمنظور  دوره: 1-2

 .شودمیروزانه یا نوبت دوم طبق ضوابط مربوط برگزار 

از قانون آموزش رایگان و یا بدون پرداخت  گیریبهرهمنظور شیوه آموزشی است که دانشجو با روزانه:  1-3

 .کندمیحضوری تحصیل  صورتبهشهریه )حسب مورد( و 

از آموزش رایگان و با پرداخت  مندیبهرهمنظور شیوه آموزشی است که دانشجو بدون نوبت دوم:  1-4

 .کندمیحضوری، در دانشگاه تحصیل  صورتبهشهریه و 

-تحصیلینیمسالیكدرطولمصوبدرسیبرنامهطبقمفادآنکهاستدرسیمقداریامیزان درسی:واحد 1-5

 .شودمیتابستانی اجرایادوره

درسی است که به تشخیص گروه آموزشی، گذراندن آن برای رفع کمبود دانش و یا درس جبرانی:  1-6

 مهارت دانشجو، در آغاز یا طی دوره تحصیلی مربوط ضروری است.

آموزشی کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته و  هایدورهمنظور یکی از مقطع تحصیلی:  1-7

  .شودمیروزانه یا نوبت دوم پذیرفته  صورتبهدانشجو دکتری است که 



 

 
 

منظور مجموعه قوانین و مقررات آموزشی است که طبق سال ورود دانشجو به آموزش نظام آموزشی:  1-8

 .گرددمیعالی برای او اجرا 

 قوانین و مقررات  2ماده 

 .ندباشمیدر هر مقطع تحصیلی ملزم به رعایت موارد مندرج در این دستورالعمل  دانشگاه یزددانشجویان 

 میهمانی 2-1

ملزم به و  گرددمی نامثبتنوبت دوم  صورتبهدانشجو  ،در صورت موافقت با میهمانی 2-1-1

و شهریه متغیر در طول  نامثبتزمان  فرهنگی در خدمات آموزشی،هزینه و  شهریه ثابتپرداخت 

و ارسال نمرات دانشجو به دانشگاه مبدأ منوط  باشدمی)با توجه به سال ورود به دانشگاه یزد( نیمسال 

 کامل است. حسابتسویهبه 

برای یك یا چند نیمسال در سایر یزد  ی نوبت دوم دانشگاهدر صورت میهمانی دانشجو 2-1-2

 در دانشگاه دیگر طبق میهمانی هاینیمسال ت شهریه ثابت، دانشجو ملزم به پرداخهادانشگاه

خدمات آموزشی،فرهنگی از وی  هزینه و باشدمیشهریه مصوب دانشگاه یزد به دانشگاه یزد 

 .گرددنمیاخذ 

 انصراف  2-2

، حضوری پذیرش مراحلجدیدالورود نوبت دوم پس از تکمیل  در صورتی که دانشجوی 2-2-1

 .شودنمیشهریه ثابت پرداختی نیمسال اول مسترد  درخواست انصراف نماید مبلغ

ل از قب و ارائه آن به کارشناس مربوطه در صورت تکمیل فرم انصرافدانشجویان نوبت دوم  2-2-2

)تاریخ ثبت انصراف در سیستم مالک قبل از حذف اضافه  تااصلی هر نیمسال  نامثبت

بعد از حذف اضافه و قبل از انصراف در صورت و پرداخت نمایند  ایشهریهنباید  (باشدمی



 

 
 

بعد از آن کل شهریه اعم از  لیو گرددمیاخذ شهریه ثابت نیمسال فقط آموزشی هفته سوم

 .گرددمیاخذهزینه خدمات آموزشی، فرهنگی ثابت، متغیر و 

 اخراج 2-3

ت تا پایان نیمسالی اس حسابتسویهاخراج شود ملزم به  یدلیلهر به  نوبت دومی چنانچه دانشجوی 2-3-1

 .گرددمیکه اخراج محسوب 

ت باب ایشهریهصادر گردد نیمسال حذف اضافه قبل از  حکم اخراجی  چنانچهالزم به ذکر است تبصره : 

 بعدوشهریه ثابت فقط در صورت صدور حکم اخراجی تا هفته سوم آموزشی و  گرددنمینیمسال جدید اخذ 

 . گرددمیاز آن کل شهریه اخذ 

ر د تواندمیکه با رأی کمیسیون موارد خاص به دلیل مقررات آموزشی اخراجی  نوبت دوم دانشجوی 2-3-2

 .باشدیمبه عنوان هزینه انتقال ملزم به پرداخت شهریه ثابت یك نیمسالدانشگاه دیگری ادامه تحصیل دهد 

 و تغییر رشته انتقال 2-4

آمده ملزم به پرداخت  بهعملبه دانشگاه دیگری موافقت  هاآنکه با انتقال  ن نوبت دومیدانشجویا 2-4-1

 .باشندمیبه عنوان هزینه انتقال نیمسال  یك شهریه ثابت

در نظام  هاآنو یا تغییر رشته  یزدبه دانشگاه  هادانشگاهاز سایر هاآنبا انتقال دانشجویانی که شهریه  2-4-2

 گرددیممحاسبه یا رشته جدید بر اساس شهریه مصوب سال ورود به دانشگاه یزد  شودمینوبت دوم موافقت 

 آموزشی دانشجو متفاوت باشد. نظامشهریه و مبنای  قوانین لذا ممکن است مبنای محاسبه

زد شگاه یمطرح کشور که متقاضی انتقال دائم به دان هایدانشگاهتبصره: دانشجویان روزانه همه مقاطع از 

برتر بین  %11صورت میهمان و در نظام نوبت دوم پذیرش شوند. در صورت احراز رتبه باید بهباشند می

 یابند.صورت روزانه انتقال میهای میهمانی بهدانشجویان هم ورودی آن رشته در ترم/ ترم



 

 
 

 

 

 کمیل ظرفیتت 2-5

دم در صورت ع شوندمیپذیرفته  دیگر هایدانشگاهکه در تکمیل ظرفیت نوبت دومی  شجویانندا 2-5-1

 .همانند دانشجویان انصرافی با آنان رفتار خواهد شددر دانشگاه یزد تحصیل ادامهتمایل به 

 موارد متفرقه 2-6

و همچنین نمایندمیکه واحدی مازاد بر سرفصل مصوب وزارت علوم اخذ  ایروزانهدانشجویان  2-6-1

درس را مصوب سال اخذ باید شهریه متغیر  نمایندمیدرسی را برای جبران معدل اخذ  ی که اندانشجوی

 د. نپرداخت نمای

شهریه متغیر واحد اصلی/تخصصی مقطع  بایستمیدانشجویان روزانه به ازاء هر واحد جبرانی خود  2-6-2

 قبلی را پرداخت نمایند.

 .گیردنمی تعلق ایشهریهبه واحد کارآموزی اخذ شده در تابستان توسط دانشجویان روزانه   2-6-3

شهریه ثابت و شهریه  3/1بایستمیدانشجویان نوبت دوم در صورت اخذ کارآموزی در تابستان  2-6-4

 متغیر واحد را بپردازند.

به  موظفمتقاضی ترم تابستان در دانشگاه یزد شبانه یا میهمان ،کلیه دانشجویان اعم از روزانه 2-6-5-

 .باشندمیپرداختشهریه ثابت و متغیر ترم تابستانی 



 

 
 

به واحدهای معرفی به استاد اخذ شده در صورتی که در زمان تعیین شده  توسط آموزش نمره ثبت   2-6-6

د از زمان مقرر نمره دروس ثبت گردد شهریه ثابت و عو چنانچه ب گیردمیگردد فقط شهریه متغیر تعلق 

 نیز تعلق خواهد گرفت. آموزشی، فرهنگی خدمات

یا اضطراری واحدی ملزم به پرداخت شهریه متغیر  دوم در صورت حذف اجباری دانشجویان نوبت 2-6-7

محاسبه  ، فرهنگیو در صورت حذف کامل ترم شهریه ثابت، متغیر و خدمات آموزشی باشندمیآن واحد 

 .گرددمی

 .گیردیمشهریه ثابت تعلق دانشجویان نوبت دوم به مرخصی با احتساب یا بدون احتساب سنوات  2-6-8

ادامه تحصیل  اجازهکمیسیون موارد خاص که با مجوزهر مقطع روزانه و نوبت دوم دانشجویان  2-6-9

صرفاً در نظام نوبت دوم و پرداخت شهریه مصوب همان سال در همان مقطع قادر به ادامه تحصیل  گیرندمی

 .باشندمی

 تخفیف شهریه 3ماده 

برتر و در راستای جامع و کامل نمودن  هایرتبهبه منظور ترغیب و تشویق دانشجویان برای کسب  3-1

 .گرددیمشرایط  احراز رتبه مطلوب به شرح زیر تعیین  مصوبه موضوع تخفیف شهریه دانشجویان رتبه اول،

تخفیف شهریه به دانشجویانی که موفق به کسب باالترین معدل در نیمسال مربوطه بین دانشجویان   3-1-1

 .گیردمیبا رعایت موارد زیر تعلق  شوندمیشبانه(  -مجموع دو دوره )روزانه هم ورودی و هم رشته خود در

 حداقل واحد درسی گذرانده در نیمسال دانشجو برای هر مقطع از مقدار مربوطه کمتر نباشد. الف(

 واحد بدون رساله 6 :دکتری    نامهپایانواحد بدون  8 :واحد  کارشناسی ارشد 14کارشناسی: 

 .گرددمیریه فقط در سنوات مجاز تحصیل هر مقطع و ورودی لحاظ تخفیف شهب ( 

 .باشدمیکسب رتبه اول تنها به شرط رعایت حداقل تعداد دانشجو در هر مقطع قابل قبول  ج (



 

 
 

 نفر 4دکتری:       ر                       نف 11نفر                    کارشناسی ارشد:  31کارشناسی: 

نیز  یرانیودانشجویان غیر اتغییر رشته  ان به دانشگاه یزد، انتقال دائم،امل دانشجویان میهمرتبه اولی ش د (

 .  شودمی

یك رشته تحصیلی در یکی از مقاطع از تعداد مورد نظر  هایورودیچنانچه به دلیل موجه تعداد  هـ (

ل معدمذکورازفرد  معدلو چنانچه  شوندمیکمتر باشد دانشجویان این ورودی با ورودی قبل سنجیده 

 .گرددمیشامل تخفیف شهریه  رتبه اول ورودی قبل کمتر نباشد،

 میزان تخفیف شهریه  3-2

تخفیف شهریه در نیمسالی که دانشجو رتبه ممتازی را در آن کسب نموده است به میزان زیر اعمال 

 .گرددمی

 درصد شهریه ثابت و متغیر 51مقطع کارشناسی: 

 درصد شهریه ثابت و متغیر 35ارشد:مقطع کارشناسی 

 درصد شهریه ثابت و متغیر 21مقطع دکتری : 

موفق به کسب رتبه در مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی  ی شهریه پردازیچنانچه دانشجوی 3-1-2

 .شودمیزیر شامل تخفیف شهریه  صورتبهکشور گردد بدون در نظر گرفتن شرایط باال 

 درصد شهریه111م کشوری الف( رتبه اول تا سو

 درصد شهریه 51ب( رتبه چهارم تا دهم کشوری 

خوارزمی، فارابی، رازی  هایجشنوارهموفق به کسب رتبه در  شهریه پردازی چنانچه دانشجوی 3-1-3

 .شودمیزیر شامل تخفیف شهریه  صورتبهباشد  %41با ضریب مشارکت باالی  سیناابنو 



 

 
 

 د شهریهدرص 111الف( رتبه اول کشوری 

 درصد شهریه 75ب( رتبه دوم کشوری 

 درصد شهریه51ج( رتبه سوم کشوری 

 روش پرداخت شهریه 4ماده 

 گیردمیپرداخت شهریه در هر نیمسال در دو بخش صورت  4-1

 اصلی هر نیمسال نامثبتالف( شهریه ثابت قبل از 

 نیمسال بعدمقدماتی  نامثبتب( شهریه متغیر قبل از 

 صورتتوانندبهمیدرسامانه گلستان  ،ثبت نهایی دروس اخذشده زمان پرداز ازدانشجویان شهریه تبصره: 

 پرداخت نمایند. زیر طبق مسیر را شهریه خود ایمرحله

 درگاه بانك تجارت         مبلغ پرداختی         پرداخت الکترونیکی       شهریه آموزش       

اختیاری  مبلغ ،باکلیك روی مبلغ مندرج ،مبلغ پرداختی شهریه درکادرهنگام پرداخت الکترونیکی در 

 ه خودشهری بخشی از زمان مایل هستند هر توانندمیدانشجویان  انجام این فرآیند با درج نمایید. را خود

 نگردند. مشکل دچاراصلی  مقدماتی یا زمان انتخاب واحد در پرداخت نموده تا را

 .باشدمیسرمیالکترونیکی  صورتبهسامانه گلستان دانشجو  ازطریقپرداخت شهریه فقط 4-2

 95نیمسال اول سالبه تصویب رسیده و از  24/1/95مورخ  رئیسههیئت 481شماره در جلسه دستورالعملاین   

 .االجراستالزم هاورودیبرای همه 


