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 بسمه تعالي                 

 

 مقررات و ضوابط مالي دانشجويان شهريه پرداز 

 نشگاه رييسه ي دا هيأتو  ءامنا هيأتوبات بر اساس بخشنامه ها و مص

 

 اخذ و استرداد شهريه1-

اعـالم جدول شهريه  شهريه دانشجويان هـر ورودي براسـاس ميزانشهريه شامل دو قسمت شهريه ثابت و شهريه متغير است .  1-1 : 

 .شـده در دفترچه راهنماي انتخاب رشته سازمان سنجش درهمان سال است

  .يابد % نسبت به مبلغ سال قبل افزايش مي10تحصيلي بعد از ورود به ميزان  : شهريه متغيردر هر سال 1تبصره 

 .خواهد كرد: شهريه ثابت براي هر ورودي تا پايان تحصيل آنان ثابت بوده و تغيير ن2تبصره 

با توجه به نوع واحد درسي(تخصصي،پايه،عمومي) و (تئوري،عملي،آزمايشگاهي واحد هاي درسي، لغ شهريه متغير ا: مب1-2

 ) متفاوت مي باشد.كارگاهي،پروژه

 كارگاهي به ازاء هر ساعت اجرا در هفته متفاوت خواهد بود.-مبالغ شهريه دروس آزمايشگاهي: 1-3

و به  شجويان شهريه پرداز در هر نيمسال در سيستم آموزشي گلستان تعريف و اعمال مي گرددندا قوانين و مبالغ شهريه •

 شهريه و بدهي دانشجويان به صورت خودكار در سيستم مشخص مي شود. مبلغ محض انتخاب واحد،

پرداخت با روش ديگر به دانشجويان مي بايستي شهريه خود را از طريق سيستم گلستان به صورت آنالين پرداخت نمايند.  •

 هيچ عنوان مورد قبول نمي باشد.

فرهنگي به همراه شهريه  -ريال بابت خدمات دانشجويي 000/350دانشجويان نوبت دوم در هر نيمسال تحصيلي مي بايستي مبلغ  1-4

 ثابت و متغير پرداخت نمايند.

ضافه حذف مي نمايد از شهريه ترم دانشجو كسر مي شود و مبلغ پرداختي براي درس و يا دروسي كه دانشجو در زمان حذف و ا 1-5

 دانشجو بستانكار مي ماند.

 شهريه متغير درس و يا دروسي كه دانشجو در زمان حذف اضطراري حذف مي نمايد،از جمع شهريه دانشجو كسر نمي شود. 1-6

از جمع شهريه دانشجو  ،استناد آيين نامه حذف مي گرددو يا به  شگاهدانآموزشي شهريه متغير درس و يا دروسي كه توسط شوراي  1-7

 كسر نمي شود.

شهريه ثابت و متغير نيمسال جاري دانشجوياني كه قبولي آنان به هر دليل توسط سازمان سنجش آموز كشور منتفي اعالم مي گردد، باز  1-8

 پرداخت مي شود.
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 .شد شهريه ثابت) كل شهريه متغير برگشت داده خواهدء (به استثنامايند،دانشجوياني كه قبل از حذف و اضافه تقاضاي انصراف مي ن 1-9

 .از زمان حذف و اضافه تقاضاي انصراف نمايـد هـيچگونـه وجهي به وي مسترد نخواهد شددر صورتي كه دانشجو پس  1-10

بـه پرداخـت شـهريه ثابـت اسـت و نمايـد ملـزم  دانشجو در نيمسالي كه از مرخصي تحصيلي با احتساب سنوات استفاده مـي  1-11

 .درصورتي كه از مرخصي بدون احتساب سنوات استفاده نمايد نيازي به پرداخت شهريه ثابت ندارد

و در  مي باشدملزم به پرداخت شهريه ثابت  ،محروم انضباطي استو يا سنوات دارد  دانشجو در نيمسالي كه تعليق با درج در 1-12

 . نيستبـدون درج در سنوات باشد نيازي به پرداخت شهريه ثابت  تعليقصورتي كه 

تعرفـه  بـا ارائه مي شود،مطابق بـا سرفصـل دوره كارشناسـي به عنوان درس كمكي كارشناسي ارشد  دروسي كه در مقطعشهريه  1-13

  د.دروس كارشناسي اخذ مي شو

را انتخاب مي كند (تا زمان اخذ نمره) ملزم به پرداخت شـهريه  ايان نامهپدانشجوي مقطع كارشناسي ارشد در ترم هايي كه واحد  1-14

 .ولي شهريه متغير يك بار اخذ مي شود استثابت 

چنانكه دانشجو در زمان تسويه حساب بستانكار باشد مبلغ بستانكاري بعد از طي مراحل قانوني مسترد و به حساب دانشجو واريز  1-15

 مي گردد.

 

 دوره روزانهدانشجويان -2

و  ، به ترتيب چهار، هشت و چهار نيمسال مي باشدمدت مجاز تحصيل براي دانشجويان كارداني، كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته 2-1

دانشجويان نوبت دوم هم ورودي خود مي  ملزم به پرداخت شهريه ثابت و متغير مطابق باتعرفهبراي سنوات اضافي دانشجويان روزانه 

 .دنباش

دانشجويان دوره روزانه چنانچه پس از گذراندن تمامي واحد هاي درسي معدل آنان به حداقل ميانگين نرسد و جهت جبران معدل بر  2-2

 اساس مجوز كميسيون موارد خاص درس اخذ نمايند، ملزم به پرداخت شهريه بر اساس دانشجويان نوبت دوم هم ورودي خود مي باشند.

 موارد خاص دانشگاه) شوراي(آيين نامه 

دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد دوره روزانه چنانچه دو نيمسال مشروط گردد با مجوز كميسيون موارد خاص با پرداخت شهريه  2-4

معادل دانشجويان نوبت دوم هم ورودي خود مي تواند ادامه تحصيل دهد و در سيستم آموزشي به صورت روزانه شهريه دار تعريف مي 

 (آيين نامه شوراي موارد خاص دانشگاه) ا زمان فراغت از تحصيل ملزم به پرداخت شهريه مي باشد.و ت گردد

كه در زمان تابستان درس را به صورت معرفي به استاد اخذ مي نمايند، مي بايست شهريه دروس را بر اساس شهريه  يدانشجويانكليه  2-5

 رييسه دانشگاه) هيأت  04/11/89ه مورخ صورت جلس 3(بند  .پرداخت نمايند مصوب ترم تابستان

، براي سنوات ق به دفاع از پايان نامه خود نگردندفمو تا پايان نيمسال پنجم چنانچهع كارشناسي ارشد دوره روزانه طدانشجويان مق 2-6

 03/09/93صورتجلسه مورخ  9(بند  .ودي خود  مي باشندهم ور نوبت دومه ميزان شهريه ثابت دانشجويان باضافي ملزم به پرداخت شهريه ثابت 

 هيأت رييسه محترم دانشگاه)
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دانشجويان نوبت دوم  هاخذ دروس جبراني توسط دانشجويان دوره روزانه مقطع كارشناسي ارشد مستلزم پزداخت شهريه مطابق تعرف 2-7

 )03/09/93اردبيلي مورخ دستورالعمل اجرايي آيين نامه كارشناسي ارشد دانشگاه محقق  1ماده  4(تبصره .مي باشد

 

 )29/08/92(بر اساس تصويب نامه هيأت محترم وزيران مورخادارات و ارگان ها دانشجويان تحت پوشش-3

دانشجويان تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثار گران،سازمان بهزيستي كشور،كميته ي امداد امام خميني(ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه 

 شامل گروه چهار گانه زير مي باشند:

ان، آزادگان و همسران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر و فرزندان و همسران آن ايثارگران: -1

 آنان

 دانشجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور -2

 دانشجويان تحت پوشش كميته ي امداد امام خميني(ره) -3

 شوراي توسعه فرهنگ قرآني 04/08/92حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري مطابق مصوبه جلسه بيستم مورخ  -4

هر از گروه هاي فوق دانشجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه، بايستي  3-1

مالي از امور مالي جهت دريافت هزينه پرداخت شده به اداره ي شهريه خود را به صورت كامل واريز نموده و بعد از اخذ تاييديه نيمسال 

 ايند.مربوطه مراجعه نم

توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران پرداخت مي گردد به همين منظور دانشجوي ايثارگر بايستي شهريه ثابت و متغير دانشجويان ايثارگر  3-2

 از بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان اردبيل معرفي نامه اخذ نموده و به معاونت آموزشي دانشگاه ارائه دهد.

 انتقال و ميهماني-4

كليه دانشجويان دوره روزانه و نوبت دوم كه به اين دانشگاه به صورت ميهمان و يا انتقال دائم، انتقال مي يابند، ملزم به پرداخت  4-1

 )20/03/92مورخ  88441/3/41آيين نامه نقل و انتقاالت مصوبه (.شهريه مطابق تعرفه دانشجويان نوبت دوم مي باشند

در صورت دارا بودن نمره قبولي رشته مورد نظر در دوره روزانه اين متقاضي انتقال دائم به اين دانشگاه  دوره روزانه دانشجويانتبصره: 

 دانشگاه، از پرداخت شهريه معاف مي باشند.

نيمسال ميهماني را به  كه از اين دانشگاه به دانشگاه ديگر به صورت ميهمان انتقال مي يابند، موظفند شهريه ثابت شهريه دار دانشجويان 4-2

 اين دانشگاه پرداخت نمايند.

مي نمايند، بايستي شهريه ثابت سنوات باقي مانده دائم  كه از اين دانشگاه به دانشگاه ديگر درخواست انتقال شهريه دار دانشجويان 4-3

 شوراي دانشگاه) 20/10/89صورتجلسه مورخ  6(بند  خود را يكجا به دانشگاه پرداخت نمايند.

د انشجويان متقاضي انتقال به دانشگاه هاي ديگر با توجه به رتبه دانشگاه مقصد، نسبت به پرداخت شهريه سنوات اقدام خواهند  :1تبصره

 نمود:

 درصد شهريه سنوات باقي مانده100الف) متقاضيان انتقال به دانشگاههاي داراي رتبه باالتر از دانشگاه محقق اردبيلي،  •

 درصد شهريه سنوات باقي مانده 50به دانشگاههاي هم رتبه با دانشگاه محقق اردبيلي،  ب) متقاضيان انتقال •
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 ج) متقاضيان انتقال به دانشگاههاي داراي رتبه پايينتر از دانشگاه محقق اردبيلي، بدون پرداخت شهريه  •

(بند  . .تكميلي دانشگاه خواهد بود: در موارد خاص تعيين ميزان شهريه قابل پرداخت توسط معاون آموزشي و تحصيالت 2تبصره

 دانشگاه) هيأت رييسه 20/11/93صورتجلسه مورخ 17

واحد مي باشد، هفت نيمسال و  140در مقطع كارشناسي براي رشته هايي كه تعداد واحدهاي درسي آن كمتر از : سنوات تحصيلي 3تبصره

و  شوراي دانشگاه) 20/10/89صورتجلسه مورخ  2(بندنيمسال مي باشد واحد است، هشت 140در رشته هايي كه تعداد واحد درسي آن بيشتر از 

 براي مقطع كارشناسي ارشد چهار نيمسال مي باشد.

 دانشجوياني كه به صورت ميهمان تكدرس به اين دانشگاه انتقال مي يابند، فقط شهريه متغير درس را پرداخت مي نمايند. 4-4

 .ان در صورت انصراف بعد از زمان حذف و اضافه مسترد نمي گرددشهريه ثابت و متغير دانشجويان ميهم  4-5

 .اضافه انصراف دهد تنها شهريه متغير مسترد مي شودو دانشجوي ميهمان درصورتي كه قبل از حذف  4-6

 .در صورت انصراف مسترد نمي گردد شهريه متغير دانشجويان ميهمان تكدرس 4-7

آنان به دانشگاه محقق دائم كارشناسي ارشد دانشگاههاي ديگر كه كميسيون موارد خاص دانشگاه با انتقال مقطع براي دانشجويان  4-8

براساس جدول زير ميهمان از دانشگاه هاي ديگر مي باشند،  ارشد كه متقاضيكارشناسي و دانشجويان مقطع  اردبيلي موافقت نموده است

 4و بند 28/07/93صورتجلسه مورخ  7(بند:شودمي تخفيف اعمال  نوبت دومناسي ارشد در پرداخت شهريه معادل شهريه دانشجويان كارش

 )هيأت رييسه محترم دانشگاه 22/10/93صورتجلسه مورخ 

 

 د ج ب الف رده دانشگاه مبدا

 درصد10 درصد20 درصد 30 درصد 40 دانشجويان كارشناسي ارشد روزانه

 درصد5 درصد10 درصد15 درصد20 نوبت دومدانشجويان كارشناسي ارشد 

 

 ترم تابستان-5

در دانشگاه محقق اردبيلي براي كليه دانشجويان(روزانه و نوبت دوم) مستلزم پرداخت و اخذ هرگونه درس برگزاري ترم تابستاني 5-1

 رييسه دانشگاه) هيأت 30/05/90مصوبه مورخ  4(بند شهريه مي باشد.

 

 خارج از كشور دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه هاي-6

معاونت دانشجويي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري دانش آموختگان  31/03/88مورخ  27918/7/73به استناد بخشنامه شماره  6-1

كشورهاي خارجي كه جهت اخذ آزمون كتبي از دروس اصلي و تخصصي در رشته مربوطه و تعيين سطح دانشگاهي آنها معرفي مي شوند، 

صورتجلسه مورخ  2(بند پرداخت نمايند.هزينه برابر شهريه دوره نوبت دوم مقطع مربوطه ي همان سال  5/1احد درسي الزم است براي هر و

 شوراي دانشگاه) 25/11/89
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دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در دانشگاه هاي خارج از كشور كه به دانشگاه محقق اردبيلي انتقال مي يابند به استناد آيين نامه  6-2

 وزارت علوم تحقيقات و فناوري بر اساس جدول زير ملزم به پرداخت شهريه مي باشند. 04/10/89/و مورخ 64129شماره 

 شهريه تحصيلي وضعيت دانشجو

همه دانشجويان(اعم از 

همسر و يا فرزند مامور و 

دانشجوي با هزينه 

 شخصي

براي مقاطع كارداني كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي 

 برابر شهريه نوبت دوم 5/1اكثر تا ارشد حد 

 هيأتبراي مقطع دكتري بر اساس مصوبه 

 امناي دانشگاه

دانشگاه  هب ت%باقيمانده توسط وزار50مور كه به دانشگاه انتقال يافته است توسط دانشجو و أ% شهريه همسر و يا فرزند م50تبصره:

 پرداخت مي گردد.

 دكتري  مقطع-7

(نامه شماره پذيرفته شده در مقطع دكتري دوره نوبت دوم دانشگاه توسط هيأت امناي دانشگاه تصويب مي گردد.شهريه ي دانشجويان 7-1

 دفتر گسترش آموزش عالي)مدير كل  27/02/93مورخ  28589/22/2

-انساني: مبلغ براي كل دوره در گروه علوم 1393*شهريه دانشجويان پذيرفته شده در مقطع دكتري دوره نوبت دوم دانشگاه در سال 

هيأت رييسه  12/03/93صورت جلسه مورخ  31(بند .ريال مي باشد 000/000/550/-ريال و براي ساير گروه هاي آموزشي مبلغ  000/000/450/

 دانشگاه)

-مبلغ براي كل دوره در گروه علوم انساني: 1394*شهريه دانشجويان پذيرفته شده در مقطع دكتري دوره نوبت دوم دانشگاه در سال 

 .ريال مي باشد 000/000/632/-ريال و براي ساير گروه هاي آموزشي مبلغ 000/000/516/

 

 

 (كليه مبالغ به ريال مي باشد) 1394-95جدول شهريه  مقطع دكتري در سال تحصيلي 

گروه 
 آزمایشی

 شھریھ ثابت
شھریھ متغیر ھر 

 واحد نظری
شھریھ متغیر ھر 

 واحد عملی
شھریھ ھر واحد 

 رسالھ
مع کل شھریھ ج

 دوره

 516/000/000 9/000/000 7/500/000 6/000/000 30/000/000 علوم انسانی

سایر گروه 
 ھا

35/500/000 8/000/000 9/500/000 11/000/000 632/000/000 

 

صورت جلسه مورخ  2(بند ) درصد مبالغ مذكور ميباشد55 و40  ،70، 85به ترتيب 1393و 1390، 1391، 1392شهريه دانشجويان وروديهاي ( *

 هيأت رييسه دانشگاه) 09/06/94

براي كليه دانشجويان مقطع دكتري كه به صورت مهمان در اين دانشگاه تحصيل مي كنند و يا براي هزينه سنوات اضافي دانشجويان *

 روزانه و شبانه بر اساس دستورالعمل فوق اقدام خواهد شد.
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نهم موفق به دفاع از رساله خود نگردند، براي سنوات اضافي ملزم به تا پايان نيمسال  چنانچهه دانشجويان مقطع دكتري دوره روزان 7-2

 هيأت رييسه محترم دانشگاه) 03/09/93صورتجلسه مورخ  9(بند پرداخت شهريه مطابق جدول زير مي باشند

 ميزان شهريه

 ميزان شهريه نيمسال

 نيمسال نهم

 درصد10 تا پايان ماه اول نيمسال نهم

 درصد20 تا پايان ماه دوم نيمسال نهم

 درصد30 تا پايان ماه سوم نيمسال نهم

 درصد40 تا پايان ماه چهارم نيمسال نهم

 بقيه سنوات مجاز از نيمسال نهم

درصد شهريه ثابت نيمسال دانشجويان نوبت دوم هم 100 

 ورودي مقطع دكتري دانشگاه

 

 1(بند :گرددمي دكتري تخصصي كه موظف به گذراندن دروس جبراني ميانگين كل هستند به شرح زير اقدام   دانشجويان دوره 7-3

 هيأت رييسه محترم دانشگاه) 29/07/92صورتجلسه مورخ 

حداكثر الف) اگر درس فقط براي دانشجوي متقاضي ارايه شود، شهريه متغير برابر هزينه دوره شبانه دكتري تخصصـي همان ورودي و 

 و توسط دانشجو پرداخت مي شود.لذكر را بـه تشـخيص شـوراي آموزشـي دانشـگاه تعيـين ا شهريه ثابت دوره فوق

 .شدب) اگر دانشجو با ساير دانشجويان (در يك كالس درس دانشجويان روزانه) انتخاب واحد نمايد هزينه دريافت نخواهد 

 

 

 

 وام دانشجويي -8

دوم در صورت داشتن شرايط الزم و انجام فرايند درخواست وام تحصيلي در اوايل هر نيمسال تحصيلي از  دانشجويان دوره نوبت8-1

 و تسهيالت صندوق رفاه دانشجويان بهره مند گردند. طريق اداره رفاه دانشگاه اقدام به درخواست وام تحصيلي نمايند

بر اساس مبلغ واريزي صندوق رفاه دانشجويان و ليست ارسالي از سوي اداره تبصره: مبلغ وام منظور گرديده به دانشجويان دوره نوبت دوم 

 رفاه دانشگاه، درسيستم گلستان به نام دانشجو ثبت گرديده و  به صورت خودكار از شهريه دانشجويان مذكور كسر مي گردد.

 


