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  ل یتحص  به  و   ندشومی  رفته یدر دانشگاه پذ  نامه آیین  نیاست که بر اساس ا  یان ی:  منظور دانشجوپردازشهریه  انیدانشجو    4. 1

 . دهندیم ادامه
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 راهبري شوراي   1. 2
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 دیس پر رئیس   2. 2

به پیشنهاد    2.1. 2 با حکم ریاست دانشگاه    معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی   رئیس پردیس  سال  دو  براي مدت  و 

 . دشومیمنصوب 

ن پیشنهاد دهد  معاو  عنوانبهد یک از اعضاي هیئت علمی دانشگاه را  توانمیرئیس    ،براي انجام بهتر امور پردیس    2.2. 2

 د. شومیبا حکم رئیس دانشگاه براي مدت دو سال منصوب که 

 پردیس  اختیارات و وظایف رئیس  2.3. 2

 ؛ پردازشهریه انیفرهنگی دانشجو  و ،دانشجویی ،پژوهشی ،کیفیت آموزشی يریزي براي ارتقا امهبرن  1. 2.3. 2

در دانشگاه و   پردازشهریهفرهنگی دانشجویان   و ییدانشجو ،پژوهشی ،هاي آموزشیتمام فعالیت و رصدنظارت   2. 2.3. 2

 ؛ هادانشکده

 ؛ هاي مختلف به شوراي آموزش دانشگاهدر رشته پرداز شهریه ان یپیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو  3. 2.3. 2

شوراهاي مرتبط  و دیگر    فرهنگی -دانشجویی   ،آموزش  ،هاي سرپرستانشورا  عاون ایشان در میا    رئیس  شرکت    4. 2.3. 2

 ؛ دانشگاه

 ؛از عملکرد پردیس به شوراي دانشگاه ارائه گزارش ساالنه  5. 2.3. 2
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 دانشجویی   3

 د.گرد میهاي سراسري تعیین  توسط شوراي راهبري و بر اساس نتایج آزمونشیوه پذیرش دانشجو   1. 3

متمایز    دانشگاهدانشجویان    گریي عددي از شماره دانشجویی د با یک مشخصه  پردازشهریه  شماره دانشجویی دانشجویان    2. 3

 د.شومی

با د  پردازشهریه  دانشجویان     3. 3 دانشجویی مشابه  اندازه یکسان( دریافت    گریکارت  و  دانشجویان دانشگاه )رنگ و طرح 

 کنند که روي آن عنوان پردیس قید شده است. می

  ، هاي اجتماعاتسالن  ،مسجد  ،به دانشگاه و استفاده از امکانات دانشجویی مانند کتابخانه  پردازشهریهتردد دانشجویان      4. 3

  مجاز بهداشت و درمان و مرکز مشاوره و فوق برنامه با رعایت قوانین دانشگاه    ،هاي غذاخوري و امکانات رفاهی و ورزشیسالن

 است.

چند در صورت وجود امکانات مازاد    هر  ؛نیست  پردازشهریهه براي دانشجویان  خوابگاغذا و  مین  أدانشگاه موظف به ت    5. 3

دانشجویان اقدام    نیبراي ا  این مواردمین  أنسبت به ت  ،خوابگاه و بدون درنظرگرفتن یارانهغذا و  هاي  د با دریافت هزینهتوانمی

 نماید. 

استفاده از امکانات بخش خصوصی براي تامین خوابگاه دانشجویان با رعایت قوانین سازمان امور دانشجویی و سایر    :1  رهتبص

 قوانین باالدستی براي پردیس مجاز است. 

مانند دیگر دانشجویان موظف به رعایت قوانین و معیارهاي اخالقی و فرهنگی دانشگاه هستند   پرداز شهریه دانشجویان     6. 3

مورد حسب  هستند.  پاسخگویی  به  ملزم  دانشجویان  دیگر  مانند  تخلف  صورت  در  امور  ،و  به  رسیدگی  انضباطی    مرجع 

 د. کنمیدانشگاه رسیدگی  ر دانشجویان گیهمان مرجعی است که به امور انضباطی د پردازشهریه دانشجویان

 د. شوانجام میمطابق قوانین جاري دانشگاه  پردازشهریهکلیه امور آموزشی و دانشجویی دانشجویان    7. 3
 

 آموزش  4

مقطع تجاوز    همان   در   دانشگاه  ان یدانشجو  % 15تحصیلی نباید از    در هر مقطع    پردازشهریهمجموع کل دانشجویان      1. 4

 نماید.  

ظرفیت ورودي رشته    %15ت  ی با ظرف   س یپرد  يبرا  ي متناظر  ي ارشته  کد  ،یکارشناس  در   دانشگاه  رشته  کد   هر   يبرا    2. 4

 . دشومیدرنظر گرفته   متناظر

 . کند  جابجا دانشکده  يهارشته کد ان یم  در را تیظرف  نیا ،دیصالحد  صورت  در  دتوانمی دانشکده:  2 تبصره

  تعدیل ظرفیت را به دانشکده پیشنهاد دهد. يورود انیدانشجو تیفیک  اساس بر دتوانمیپردیس   3. 4

به شوراي آموزش    پیشنهاد خود را  ،پردازشهریه  انیدانشجو  ت یظرف   تغییر   در صورت تمایل به   دنتوانمی  ها دانشکده    4. 4

 . دنینما  ارائهدانشگاه 

 به تایید دانشگاه رسیده باشد ممکن است.   هایی که قبالا در رشتهجذب دانشجو براي پردیس فقط   5. 4

  پرداز شهریهاالجرا است و دانشجویان  و دانشگاه الزم  پردازشهریهطور یکسان براي دانشجویان  مقررات آموزشی دانشگاه به    6. 4

مرجع   ،مقررات دانشگاه هستند. حسب موردتابع    یآموختگضوابط دانش  وادامه تحصیل    ،مشروطی  ،از نظر قوانین آموزشی

 همان مرجع دانشگاه است. پردازشهریهرسیدگی به موارد خاص آموزشی دانشجویان 
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 مالی   5

باالدستی و پیشنهاد پردیس  ر یمتغثابت و    يهاهیشهر    1. 5 با ضوابط  با  ت رئیسه دانشگاه و  ایید هیئت   با  ،پردیس مطابق 

 د.   شومیتعیین  ءتصویب هیئت امنا 

 د.شوواریز می ، شودهاي پردیس به حسابی که در خزانه دانشگاه مشخص میکلیه دریافتی   2. 5

  ، ولی  ؛مبالغی را دریافت کند  ،اضافه بر شهریه  ،خوابگاه(  ،ه خدمات غیرآموزشی )مانند غذائد براي اراتوانمیدانشگاه      3. 5

به پیشنهاد مراکز    خدمات   نی ا  تعرفه  میزان.  دینما  ملزم   امکانات  ن یا  از   استفاده  و   وجه  پرداخت  به   را  انیدانشجو  دتوانمین

 تعیین خواهد شد. ،نهادهاي باالدستی ضرورترئیسه دانشگاه و حسب  هیئتدهنده خدمات و تصویب ارائه

و با کسب موافقت    راهبريمصوب شوراي    نامهآیینبر اساس    ،شهریه براي دانشجویان برتر  کسر  امکان بخشودگی یا    4. 5

 وجود دارد. امناو تصویب در هیئت  هیئت رئیسه دانشگاه 

 د.شومیتنخواه پردیس بعد از گردش خزانه به آن اختصاص یافته و به حساب عاملیت مالی پردیس واریز   5. 5

 د. شومیها از حساب عاملیت مالی با امضاي مشترک رئیس پردیس و یک عامل مالی دانشگاه انجام کلیه پرداخت   6. 5

 .دشومی نییتعدانشگاه  سهی رئ هیئت توسط  سی پردو معاون  رئیس  تیریالعاده مدفوق زان یم  7. 5

  ي هادانشکده  مشارکت سهم  ز ین و پرداز شهریه انیدانشجو يهمکار برا ی التدریس اساتید و دستیاران آموزشحق زان یم   8. 5

با    متناسب  ،دهندیارائه م  پردازشهریهو سرویس را به دانشجویان    یعموم  ،ها و مراکزي که دروس پایهمیزبان و دانشکده

  مرجع باالتر  ضرورتحسب    ای دانشگاه    سه یرئ  ئتی ه  تصویب در  و  آموزش   يشورا  شنهاد یپ   با  ي انامهآیین  در مربوطه    تیفعال 

 د.  شومی نییتع

توسط معاونت آموزشی دانشگاه از سهم پردیس و در   ،5.8 وفق بند ، اساتید و دستیاران آموزشی التدریسحقپرداخت    9. 5

 التدریس دانشگاه انجام خواهد شد.همان قالب حق

و    حق مدیریت  ،5.8ها و مراکز موضوع ماده  دانشکده  مشارکت  سهم  ،التدریسحقاعم از    ، هاي پردیس کلیه هزینه    10. 5

  % 30اي توسط پردیس مدیریت شود که از  گونههاي مستقیم و غیر مستقیم باید بهحقوق کارمندان مرتبط و سایر هزینه

 درآمد پردیس کمتر باشد. 

 شود.میصرف ارتقاء کیفیت دانشگاه   دانشگاه  هیئت رئیسه منتخب اي تهیکمیس با تصویب پردي  هادرآمد از  70%  11. 5

شوراي دانشگاه    بهکرد پردیس را  هزینه  و درآمد    ،یگردش مالگزارشی از  ی  ل یتحصدر پایان هر سال    س یپرد  س یرئ    12. 5

 دهد. یم ارائه

 گیري در مورد توقف فعالیت پردیس در اختیار شوراي دانشگاه است. هرگونه تصمیمانحالل:   6

الزم است پیشنهادهاي اصالحی براي تداوم فعالیت پردیس   نامهآیینپردیس بعد از گذشت سه سال از تصویب این   رئیس   7

 کند.   ارائهرا به کمیته راهبري 

رسید و جایگزین ویرایش قبلی    دانشگاه   سه یرئ  ئتی ه  به تصویب  19/02/1401  خ یدر تارتبصره    2ماده و    8  نامه در این آیین    8

 د. گردمی ،رئیسه رسیده بود هیئتبه تصویب  1398مرداد  18که در تاریخ  نامهآیین


